
 

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, 

спеціальності та кафедри, на якій буде здійснюватися підготовка;  

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 спеціальності);  

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

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку 

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) висновок наукового керівника про згоду на наукове керівництво;  

10) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус», ідентифікаційного коду.  

Особи, які вступають на денну форму навчання, проходять в 

установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними 

(військово-лікарськими) комісіями МВС.  

Особові справи кандидатів на вступ до ад’юнктури за державним 

замовленням надсилаються до ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка) з 10 червня 2021 

року до 01 серпня 2021 року.  



Вступники до аспірантури (за кошти фізичних та юридичних осіб) 

подають такі документи:  

1) заяву із зазначенням форми навчання, спеціальності та кафедри, на якій 

буде здійснюватися підготовка;  

2) особовий листок з обліку кадрів (особова картка, копія трудової 

книжки);  

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

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними 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) висновок наукового керівника про згоду на наукове керівництво;  

9) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус», ідентифікаційного коду.  

Документи подаються вступниками до аспірантури ЛДУВС імені 

Е.О. Дідоренка з 10 червня 2020 року до 01 серпня 2020 року. 


