
Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури ННЦ «Інститут 

біології та медицини»  у 2018 році 

1. Вступники до аспірантури подають такі документи: 

 заяву на ім’я ректора університету; 

 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до 

аспірантури навчається або працює; 

 2 фотокартки 3×4; 

 список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за 

наявності) засвідчені заступником декана факультету з наукової роботи (чи уповноваженою 

на це особою)  на підставі оригіналів; 

 дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності; 

 медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника); 

 засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особа, яка подає до 

вступу в аспірантуру диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, 

допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого 

вступника здійснюється в разі успішного складання ним вступних випробувань та 

прийняття вченою радою факультету рішення про визнання його диплома. У разі 

невизнання диплома – вчена рада факультету надає вступнику обґрунтоване пояснення 

причин такої відмови; 

 рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до 

аспірантури на денну форму навчання); 

 довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в 

університетському гуртожитку); 

 міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності). 

2. Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються 

вступниками особисто. 

3. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, 

ніж на дві спеціальності. Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних 

випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може 

відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у 

встановлений термін документів, визначених Правилами прийому. 

4. Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом 8-10 стор., підготовлений вступником до 

аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його 

актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання 

поставлених задач тощо.  

Оцінювання дослідницької пропозиції (з презентацією її за рішенням факультету) відбуватиметься 

на вступному іспиті зі спеціальності як його складова. 

5. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі 

вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату 

з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для 

нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування 

до аспірантури. 

 

Заяви приймаються щодня, крім суботи та неділі, в кімн.138 ННЦ «Інститут біології та медицини» 

з 27 серпня по 06 вересня 2018 р. з 9.00 до 17.00. тел.526-54-34 

 

Вступні випробування проводяться з 13 вересня  по 21 вересня  2018 р. 

Початок навчання в аспірантурі 1 жовтня 2018 року. 

 

Докладніше на сайті університету http://asp.univ.kiev.ua/index.php/aspirantura-vstup 
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