СПИСОК
документів для вступу до аспірантури
Аспірантура
Строки прийому
Прийом заяв та документів розпочинається 16 липня.
Прийом заяв та документів закінчується:
 за державним замовленням (на денну та вечірню форму
навчання) — 31 липня;
 за кошти фізичних та юридичних осіб (на денну, вечірню та заочну форму
навчання) — 31 липня.
Перелік документів
Для вступу до аспірантури університету здобувачі подають такі документи:
1. Заява
2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій
вступник до аспірантури працював до вступу (за наявністю)
3. Автобіографія
4. Копія диплома магістра або спеціаліста з додатком
5. Список наукових праць (за наявністю)
6. Дослідницька пропозиція
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок,
підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його
актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі
шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких
пропозицій формують факультети/інститути відповідно до особливостей
кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької
пропозиції
(з
можливою
презентацією
її
за
рішенням
факультету/інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі
спеціальності як його складова.
7. Копія трудової книжки
8. Медична довідка про стан здоров’я О86-О
9. Копія паспорта (2 копії всіх заповнених сторінок)
10. Ідентифікаційний код (2 копії)
11. 4 кольорові фотокартки розміром 3Х4.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

Докторантура
Строки прийому
Прийом заяв та документів розпочинається 1 червня.
Прийом заяв та документів закінчується:
 за державним замовленням (на денну форму навчання) — 30 червня;
 за кошти фізичних та юридичних осіб (на денну форму навчання) — 30
червня.
Перелік документів
Для вступу до докторантури університету здобувачі подають такі документи:
1.Заява
2.Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій
вступник працював до вступу до докторантури (за наявністю)
3.Автобіографія
4. Копія диплома магістра або спеціаліста з додатком
5 .Копія диплома кандидата наук
6.Копія диплома доцента (якщо є)
7.Список наукових праць з обраної спеціальності (зокрема публікації в
міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах,
згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають
наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення
або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за
сукупністю статей
7. Розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або
інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту
8.Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом в разі
вступу особи до докторантури
9.Копія трудової книжки
10.Медична довідка про стан здоров’я О86-О
11. Копія паспорта (2 копії всіх заповнених сторінок)
12. Ідентифікаційний код (2 копії)
13. 4 кольорові фотокартки розміром 3Х4.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.
Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
(здобувачі)
Строки прийому
Прийом заяв та документів розпочинається 16 липня.
Прийом заяв та документів закінчується 31 липня.
Перелік документів
Для прикріплення здобувачем:
1.Заява
2.Клопотання кафедри щодо прикріплення
3. Особовий листок з обліку кадрів (завірений у відділі кадрів)
4. Довідка з відділу кадрів університету
5. Автобіографія
6. Копія диплома магістра з додатком
7. Список наукових праць (при наявності)
8. Дослідницька пропозиція
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок,
підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його
актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі
шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Вимоги до дослідницьких
пропозицій формують факультети/інститути відповідно до особливостей
кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької
пропозиції
(з
можливою
презентацією
її
за
рішенням
факультету/інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі
спеціальності як його складова.
9.Копія трудової книжки
10.Копія паспорту
11. Копія ідентифікаційного коду
12.Медична довідка про стан здоров’я О86-О
13. 4 кольорові фотокартки розміром 3Х4.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Копії документів без надання оригіналів не розглядаються

