
Порядок прийому заяв і документів 

 

1. Вступники до аспірантури (ад'юнктури) подають такі документи: 

 заяву на ім’я ректора університету (для ад'юнктів – рапорт); 

 особовий листок з обліку кадрів (для ад’юнктів – службову 
картку), засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до 
аспірантури навчається або працює; 

 2 фотокартки 3x4; 

 список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки 
опублікованих статей/тез (за наявності); 

 дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності; 

 медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о 
(для ад’юнктів – Додаток 12 до «Положення про військово-
лікарську експертизу в ЗС України, наказ № 402 
від 14.08.2008 р.); 

 засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального 
закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, 
встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно 
до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 
закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом 
МОН України № 504 від 05.05.2015 року; 

 рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу 
(за наявності); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для 
осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання); 

 довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір 
проживати в університетському гуртожитку); 

 міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні 
С1 – С2 (за наявності). 

 
До вступу в ад’юнктуру вступники додатково подають: 

 рекомендацію з місця служби; 

 службову характеристику; 

 висновки відповідних військових рад (атестаційних комісій); 

 витяг з резерву; 

 довідку про штатно-посадову категорію. 
 

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток 
(посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто. 

 
3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу 

до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. 



У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до 
вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома 
спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки 
доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного замовлення він 
може лише за однією спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.  

Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних 
випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) 
документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних 
випробувань в аспірантуру/ад’юнктуру в зв’язку з неподанням у 
встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.  

 
4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст, 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 і затверджуються вченими радами 
факультетів/інститутів.  

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її 
за рішенням факультету/інституту) відбуватиметься на вступному іспиті 
зі спеціальності як його складова. 

 
5. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за 

державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї 
завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) за 
державним замовленням  лише за умови відшкодування коштів, 
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України 
порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 
26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або 
місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»). 
 


