
Правила прийому до аспірантури та 

докторантури 

 

Уманський національний університет садівництва   

 оголошує прийом: 

      – до аспірантури за державним замовленням та за контрактом зі  спеціальностей: 

03. Біологічні науки 

03.00.07 – мікробіологія 

03.00.12 – фізіологія рослин 

05. Технічні науки 

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 

06. Сільськогосподарські науки 

06.01.01 – загальне землеробство 

06.01.03 – агрогрунтознавство та агрофізика 

06.01.04 – агрохімія 

06.01.05 – селекція і насінництво 

06.01.06 – овочівництво 

06.01.07 – плодівництво 

06.01.09 – рослинництво 

06.01.11 – фітопатологія 

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво 

06.01.13 – гербологія 

06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва 

06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація 

16.00.10 – ентомологія 

08. Економічні науки 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 



  

      – до докторантури за державним замовленням та за контрактом зі  спеціальностей: 

06. Сільськогосподарські науки 

06.01.01 – загальне землеробство 

06.01.04 – агрохімія 

06.01.07 – плодівництво 

06.01.09 – рослинництво 

06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва 

08. Економічні науки 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

    Вступники подають до відділу  аспірантури і докторантури такі документи: 

     1. Заяву на ім'я ректора університету. 

     2. Копію диплома та додатка до диплома. 

     3. Копію паспорта та ідентифікаційного коду. 

     4. Медичну довідку за формою № 086 – О. 

     5. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою, в кінці завірений печаткою установи 

останнього місця роботи або навчання). 

     6. Характеристику-рекомендацію з ВНЗ (якщо така є) або з останнього місця роботи (якщо 

абітурієнт до вступу в аспірантуру працює) за підписом керівника установи та завірену печаткою. 

     7.  Автобіографію. 

     8. Копії друкованих статей (копії: титульної сторінки, змісту, тексту статті) або реферат зі 

спеціальності з відгуком майбутнього наукового керівника. 

     9.  Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності). 

     10. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності). 

     11. Папку паперову із зав'язками, 4 конверти з марками. 

Оригінали паспорта і диплома про повну вищу освіту подаються вступником особисто. 

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку із 

вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну 



плату за останні два місяці роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) 

для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто  в десятиденний термін після 

оголошення наказу про зарахування до аспірантури. 

  

      Термін подання документів з 15 вересня до 30 жовтня 2014 року. 

      Вступні іспити –  з 13 листопада до 12 грудня 2014 року. 

      Зарахування до аспірантури – 17 грудня 2014 року. 

  

Вступні іспити: філософія, іноземна мова, спеціальна дисципліна  (в обсязі діючої програми для 

ВНЗ). 

  

Документи подавати у відділ  аспірантури і докторантури. 

Завідувач відділу аспірантури і докторантури  – Сомова Наталія Данилівна. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:  (04744) 4-69-77, 3-45-63 

 


