
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

 

Заява вступником подається в паперовій формі особисто або 

дистанційно на електронну пошту відділу аспірантури та докторантури у 

строки, зазначені у розділі 4 цих правил.  

 Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред'являє 

особисто: 

 документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; 

 військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий 

квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього.  

 Під час подання заяви у дистанційному форматі вступник 

надсилає на електронну пошту скан-копії: 

 документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; 

 військово-облікового документу (для військовозобов’язаних – військовий 

квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

 документу державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього.  

 

До заяви:  

 поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; 

 копію військово-облікового документа; 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додатку до нього; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см; 

 анкету вступника; 

 список опублікованих наукових праць і винаходів, які відповідають 

спеціальності здобуття освіти в аспірантурі та їх завірені копії (за 

наявності); 

 дослідницьку пропозицію (розгорнутий план та анотація майбутнього 

наукового дослідження) за підписом завідувача кафедри та 

передбачуваного наукового керівника; 

 витяг з протоколу засідання профільного структурного підрозділу, на 

якому розглядалась дослідницька пропозиція та рекомендація 

кандидатури передбачуваного наукового керівника; 

 рекомендацію вченої ради  /інституту (за наявності). 

 мотиваційний лист 



 поданої дистанційно, вступник надсилає на електронну пошту: 

 скан-копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство; 

 скан-копію  військово-облікового документа; 

  скан-копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

скан-копію додатку до нього; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см (у форматі JPG); 

 скан-копію анкети вступника; 

 скан-копію списку опублікованих наукових праць і винаходів, які 

відповідають спеціальності здобуття освіти в аспірантурі та їх електронні 

копії; 

 скан-копію дослідницької пропозиції (розгорнутий план та анотація 

майбутнього наукового дослідження) за підписом завідувача кафедри та 

передбачуваного наукового керівника; 

 скан-копію витягу з протоколу засідання профільного структурного 

підрозділу, на якому розглядалась дослідницька пропозиція та 

рекомендація кандидатури передбачуваного наукового керівника; 

 скан-копію рекомендації вченої ради факультету/інституту (за наявності). 

 мотиваційний лист 

 

 
 


