
Додатковий набір для здобуття освітнього ступеня доктора філософії 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

оголошує додатковий набір на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора 

філософії денної і заочної форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на основі освітнього ступеня магістра  

Перелік спеціальностей денної форми навчання: 

Спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки 

051 Економіка 

Перелік спеціальностей заочної форми навчання: 

Спеціальність 

032 Історія та археологія 

011 Освітні, педагогічні науки 

051 Економіка 

Етапи вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття освітнього 

ступеня доктора філософії денної і заочної форми навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на основі освітнього ступеня магістра: 

Етапи вступної кампанії Терміни 

прийом заяв і документів від абітурієнтів для участі в 

конкурсному відборі 
20.09.2021 - 30.09.2021 р. 

вступні випробування 04.10.2021 - 05.10.2021 р. 

оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 

для навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 

07.10.2021 р. 

зарахування вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
11.10.2021 р. 

 

Перелік документів для вступу: 

- заява на ім’я ректора університету; 

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

вступник до аспірантури навчається або працює; 

- засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність 

поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України 

№ 504 від 05.05.2015 року;  

- 4 фотокартки 3x4;  



- 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, які рецензуються членами відповідної відбіркової комісії. 

- рекомендація Вченої ради факультету або інституту вищого навчального 

закладу (за наявності); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які 

вступають до аспірантури на денну форму навчання);  

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються 

вступниками особисто.  

Вступники подають документи за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 

24 (корпус № 1, кабінет 01.209 (другий поверх)). 

Телефон: (0512) 37-88-28. 


