
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набір до аспірантури на 2022 рік 

для здобуття наукового ступеня доктор філософії 

 

Шифр галузі Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності  

Освітньо-

наукова 

програма 

20 Аграрні науки 

та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

09 Біологія 091 Біологія Біологія 

 

Навчання в аспірантурі здійснюється за рахунок: 

- коштів Державного бюджету України (очна (денна, вечірня) форма навчання) 

-   коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту (очна (денна, вечірня) та 

заочна форми навчання). 

Термін навчання в докторантурі становить чотири роки.  

 

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

1) заяву на ім’я директора Інституту в паперовій формі – подається вступником особисто 

до відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури, де вказують 

конкурсну пропозицію, спеціальність та форму навчання. Заява візується передбачуваним 

науковим керівником. 

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією 6х4 (завірений печаткою і підписом 

начальника відділу кадрів установи/ організації, де працює  той, хто вступає);  

3) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;  

4) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;  

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної 

кваліфікації спеціаліста або магістра і додаток до нього (особи, які здобули відповідну освіту 

за кордоном, – копію нострифікованого диплома);  

6) копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів 

установи/ організації, де працює той, хто вступає);  

7) копію військового квитка або посвідчення про приписку;  

8) список опублікованих наукових праць (не менше двох статей у фахових виданнях) і 

винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають 

наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності або дослідницьку 

пропозицію з обраної спеціальності (Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 

5 сторінок, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його 

актуальність, стан розробки тощо). 

9) міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1-С2 (за наявності); 

10) 2 кольорові фотокартки розміром 3×4;  

11) згода вступника на обробку персональних даних; 

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 



 

Етапи та строки вступної компанії до аспірантури 

Початок прийому заяв і документів –  20 червня 2022 року 

Закінчення прийому заяв і документів–  19 серпня 2022 року 

Терміни проведення вступних іспитів –23 серпня - 31 серпня 2022 року 

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету– 

до 14 вересня 2022 року 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб –     до 14 вересня 

2022 року 

Початок навчання в аспірантурі – 15 вересня 2022 року. 

 

Вступники до аспірантури складають вступні іспити: 

 - зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра (спеціаліста) з відповідної 

спеціальності);  

- з іноземної мови ( за вибором Інституту) за програмою, яка відповідає рівню В2 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти; 

 - додаткові випробування (в разі необхідності).  

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 

 (04595) 3-01-34;  

(050) 669-52-22, (098) 467-40-93 Полупан Наталія Леонідівна, 

(067) 298-22-27 Пунчак Наталія Володимирівна. 

 e-mail: irgt_aspirantura@ukr.net 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набір до докторантури на 2022 рік 

для здобуття наукового ступеня доктора наук  

 

Шифр галузі Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

20 Аграрні науки 

та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

09 Біологія 091 Біологія 

 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії 

(кандидата наук) та результати наукових досліджень, що потребують завершення або 

оформлення у вигляді дисертації.  

Навчання в докторантурі здійснюється за рахунок:  

- коштів Державного бюджету України;  

- коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту.  

Термін навчання в докторантурі становить два роки.  

 

mailto:irgt_aspirantura@ukr.net


Вступники до докторантури подають такі документи: 

1) заяву на ім’я директора Інституту в паперовій формі – подається вступником особисто 

до відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури;  

2) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, 

який є штатним співробітником Інституту із згодою бути науковим консультантом в разі його 

вступу до докторантури; 

3) копію диплома доктора філософії чи кандидата наук; 

4) копію трудової книжки (завірену печаткою і підписом начальника відділу кадрів 

установи/ організації, де працює той, хто вступає); 

5) особовий листок з обліку кадрів з фотографією 6х4 (завірений печаткою і підписом 

начальника відділу кадрів установи/ організації, де працює  той, хто вступає); 

6) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

7) список опублікованих наукових праць; 

8) 2 фотокартки 3х4; 

9) згода вступника на обробку персональних даних 

 

 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає 

профільному відділу чи іншому структурному підрозділу Інституту розгорнуту пропозицію, в 

якій міститься план дослідницької роботи та/ або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Впродовж  одного 

місяця з дня надходження документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ 

заслуховує наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 

випускника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Інституту. 

 

Етапи та строки вступної компанії до докторантури 

Подача до  відповідного структурного підрозділу  

розгорнутої   дослідницької пропозиції                     – до 8 липня 2022 року 

Початок прийому заяв і документів                            – 20 липня 2022року 

Закінчення прийому заяв і документів                       – 23 серпня 2022 року 

Терміни зарахування вступників  

за кошти державного бюджету                                   – до 14 вересня 2022 року 

         Терміни зарахування вступників за 

         кошти фізичних та юридичних осіб                             – до 14 вересня 2022 року 

Початок навчання в докторантурі                               – з 15 вересня 2022 року. 

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 

 (04595) 3-01-34;  

(050) 669-52-22, (098) 467-40-93 Полупан Наталія Леонідівна, 

(067) 298-22-27 Пунчак Наталія Володимирівна. 

 e-mail: irgt_aspirantura@ukr.net 
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