
 Відбір кандидатів на навчання до ад’юнктури (державне замовлення) та за 

кошти фізичних та юридичних осіб  

  

До особової (навчальної) справи кандидата на вступ до ад’юнктури 

(державне замовлення) долучаються:  

1) рапорт (для цивільних осіб – заява) із зазначенням форми навчання, 

наукової спеціальності та профільної кафедри;  

2) анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;  

3) висновок про направлення на навчання;  

4) список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді  

(реферати) з обраної ними наукової спеціальності);  

5) копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до 

нього;  

6) шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 

3x4 см, без куточка);  

7) довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 

осіб, яким його надано);  

8) витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої 

дисертації та наукового керівника;  

9) копії паспорта (сторінки 1, 2, 10, 11), ідентифікаційного коду.  

Особи, які вступають на денну форму навчання, проходять в 

установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними 

(військово-лікарськими) комісіями МВС.   

Копії паспорта і диплома про вищу освіту вступник подає особисто.   

Особові справи кандидатів на вступ до ад’юнктури за державним 

замовленням надсилаються до ОДУВС до 01 серпня 2019 року.  



  

  

  

Вступники до аспірантури (за кошти фізичних та юридичних осіб) 

подають такі документи:   

1) заяву на ім’я ректора ОДУВС;   

2) особовий листок з обліку кадрів;  

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які 

не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові 

доповіді  

(реферати) з обраної ними наукової спеціальності;   

4) копію документа державного зразка про здобутий ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

копію додатку до нього;  

5) шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, 

розміром 3x4 см, без куточка);  

6) довідку про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 

3  

(для осіб, яким його надано);  

7) витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму 

майбутньої дисертації та наукового керівника;  

8) копії паспорта (сторінки 1, 2, 10, 11), ідентифікаційного коду.  

Копії паспорта і диплома про вищу освіту вступник подає особисто.  

   Документи подаються вступниками до аспірантури ОДУВС до              

01 серпня 2019 року.  

  

    

До особової (навчальної) справи кандидата на вступ до докторантури 

долучаються:  



1) заява із зазначенням наукової спеціальності та профільної 

кафедри;  

2) особовий листок з обліку кадрів;  

3) копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра і копія 

додатку до нього;  

4) копія документа державного зразка про здобутий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук);  

5) шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, 

розміром  

3x4 см, без куточка);  

6) копії паспорта (сторінки 1, 2, 10, 11), ідентифікаційного коду;  

7) список опублікованих наукових праць і винаходів;  

8) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук;  

9) письмова характеристика наукової діяльності вступника, 

складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або 

науковим працівником Університету зі згодою бути науковим 

консультантом у разі вступу до докторантури.  

Паспорт, дипломи про вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня 

доктора філософії (кандидата наук) вступник пред'являє особисто.  

Документи подаються вступниками до докторантури ОДУВС до              

01 липня 2019 року.  

  

  

  

  


