ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ(АД’ЮНКТУРИ)
Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, та військооблікового
документа засвідчує за оригіналами вибіркова комісія структурного підрозділу, до якого
вони подаються. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 Заява (заповнюється особисто під час подання документів до вступу або у
електронному вигляді з використанням ЕЦП);
 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 (підписані на звороті);
 Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які
вступають до аспірантури на очну (денну) форму навчання);
 Копія військово-облікового документа (військовозобов’язані подають копію
військового квитка або тимчасового посвідчення, призовники – копію посвідчення про
приписку до призовних дільниць);
 Засвідчена копія диплома магістра (спеціаліста)*;
 Копія додатку до диплома**;
 Рекомендація Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 Список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за
наявності), засвідчені заступником декана факультету/директора інституту з наукової роботи
(чи уповноваженою на це особою) на підставі оригіналів;
 Дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (вимоги до дослідницької
пропозиції за кожною спеціальністю можна знайти на сайтах факультетів/інститутів);
 Міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);
 медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 згоду на збір та обробку персональних даних.

*Особа, яка подає до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) диплом, що виданий іноземним
закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. При подачі
документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів
про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та
прийняття вченою радою інституту/факультету рішення про визнання його диплома. У разі невизнання
диплома – вчена рада інституту/факультету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої
відмови.
**Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньокваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс»
або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка
до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

