
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

проводить набір до аспірантури за наступними спеціальностями: 

011 Освітні педагогічні науки 

032 Історія та археологія 

051 Економіка 

052 Політологія 

073 Менеджмент 

 

Перелік документів, що подаються до вступу до аспірантури: 

- заяву на ім’я ректора університету;  

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

вступник до аспірантури навчається або працює; 

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

- 4 фотокартки 3x4;  

- засвідчену копію паспарту (1 стор., 2 стор. та сторінка з реєстрацією місця 

проживання; 

-  список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих 

статей/тез (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових 

праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними 

наукової спеціальності. 

- рекомендацію Вченої ради факультету або інституту вищого навчального 

закладу (за наявності); 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

         Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються 

вступниками особисто.  

 
Контактна інформація: 
Кабінет: 1-й корпус, кімн. 209 
Телефон : (0512) 37-88-28 
 
 
 



Спеціальність, з якої відкрито докторантуру в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського: 

032 Історія та археологія 

 

Перелік документів для вступу до докторантури: 

- заяву на ім’я ректора університету;  

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

вступник до докторантури працює; 

- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

-  2 фотокартки 3x4;  

-  список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих 

статей/тез; 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;  

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук; 

- копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук; 

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету із згодою бути науковим консультантом у разі 

його вступу до докторантури; 

- засвідчену копію паспорту (1 стор., 2 стор. та сторінка з реєстрацією місця 

проживання; 

- витяг з протоколу засідання кафедри; 

- витяг з протоколу засідання вченої ради факультету. 

Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук 

подаються вступниками особисто. 

 


