
ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМЕНІ М.В.ЗУБЦЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 
Оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2019 рік для здобуття ступеня 
доктора філософії за спеціальностями: 

091 – Біологія (галузь знань 09 «Біологія»); 
204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (галузь знань 20 

«Аграрні науки та продовольство»). 
 

Оголошує прийом до докторантури на 2019 рік для здобуття ступеня доктора наук за 
спеціальностями: 

091 – Біологія (галузь знань 09 «Біологія»); 
204 – Технології виробництва і переробки продукції тваринництва (галузь знань 20 

«Аграрні науки та продовольство»). 
 
Підготовка осіб  в аспірантурі та докторантурі здійснюється:  
– за рахунок коштів державного бюджету;  
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.   
 

Форма навчання для аспірантів очна (денна та вечірня), для докторантів − денна. Для заочної 
аспірантури не передбачено державного замовлення. 
Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання, у 
докторантурі – два роки.  
 
Вступники до аспірантури подають такі документи: 

1. Заяву на ім’я директора; 
2. Листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою установи останнього місця 

роботи або навчання (2 прим.); 
3. Автобіографія; 
4. Характеристика-рекомендація; 
5. Копія диплому магістра (спеціаліста) з додатком (2 прим.); 
6. Копія трудової книжки (за наявності); 
7. Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності; 
8. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у; 
9. Копія ідентифікаційного номеру. 

 
При вступі до докторантури, крім цього, додаються: 

10. Розгорнутий план наукової роботи; 
11. Копія диплому кандидата наук; 
12. Письмова характеристика наукової діяльності вступника від наукового консультанта. 
 

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту та диплому про присудження наукового ступеня 
кандидата наук (для докторантів) пред’являються вступниками особисто. 

 
Початок прийому документів – 20 червня, закінчення прийому – 20 серпня 2019 року. Вступні 
іспити до аспірантури − спеціальність, іноземна мова та співбесіда − проводяться у серпні  
вересні 2019 року. 

 
Документи приймаються за адресою: 08321, Київська область, Бориспільський район, 
с. Чубинське, вул. Погребняка, 1, кім. 314, тел. (04595)-3-00-41, 3-00-45 


