
ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМЕНІ М.В.ЗУБЦЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2020 рік 

для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями: 
204 – Технології  виробництва і переробки продукції тваринництва  (галузь знань 20  

«Аграрні науки та продовольство»); 
091 – Біологія (галузь знань 09 «Біологія»), 
 

а також до докторантури на 2020 рік 

для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями: 
 

204 – Технології  виробництва і переробки продукції тваринництва  (галузь знань 20  
«Аграрні науки та продовольство»); 

091 – Біологія (галузь знань 09 «Біологія»). 
 
Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється: 

 за рахунок коштів державного бюджету; 

 за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб. 
 
Форма навчання для аспірантів – очна (денна та вечірня),  для докторантів – денна. 
Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки незалежно від форми навчання, у 

докторантурі – 2 роки. 
 
Вступникам до аспірантури потрібно подати такі документи: 
1. Заяву на ім’я директора інституту; 
2. Листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою установи останнього місця 
роботи або навчання (2 прим.); 
3. Автобіографію; 
4. Характеристику-рекомендацію; 
5. Копію диплома магістра (спеціаліста) з додатком (2 прим.); 
6. Копію трудової книжки (за наявності); 
7. Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності; 
8. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о; 
9. Ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. 
 
При вступі до докторантури, крім цього, додаються: 
1. Розгорнутий план наукової роботи; 
2. Копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук; 
3. Письмова характеристика наукової діяльності вступника від наукового консультанта. 
 
Оригінали паспорта (для всіх), диплома про вищу освіту та диплома про присудження 

наукового ступеня кандидата наук (для докторантів) пред’являються вступниками особисто. 
 

Вступні іспити до аспірантури зі спеціальності, іноземної мови та співбесіда 
проводитимуться у серпні – вересні 2020 року 

Документи приймаються з 20 липня до 20 серпня 2020 року 

за адресою: вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський район, 
Київська область, 08321 

 
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН, кім. 314. 
Довідки за телефоном:  +38044-370-87-40  (Бойко Олена Володимирівна) 

 


