
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури: 

 

1) заява в паперовій формі, в якій указують  

- конкурсну пропозицію; 

- спеціальність,  

- факультет,  

- передбачуваного керівника; 

- форму здобуття освіти. 

2) копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;  

3) копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

4) копія додатка до нього;  

5) копія військово-облікового документу (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до 

призовних дільниць);  

6) копія документа, який містить реєстраційний номер облікової картки 

платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, і мають відмітку 

про це в паспорті);  

7) копія трудової книжки (за наявності);  

8) автобіографія;  

9) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

10) медична довідка за формою 086-о та/або довідка про результати 

флюорографічного обстеження за 2021 рік;  

11) особовий листок з обліку кадрів;  

12) список опублікованих наукових праць (за наявності);  

13) дослідницька пропозиція; 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, 

підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому обгрунтовується 

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. 

14) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної 

експертизи особою з інвалідністю. 

Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку), засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія 

Університету. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 

Пред'являються оригінали:  

1. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;  



2. військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військовий квиток або 

тимчасове посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних 

дільниць);  

3. документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. У разі 

відсутності з об’єктивних причин документа державного зразка про раніше здобутий 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 

документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень). 


