
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про набір до докторантури на 2022 р. 

для здобуття наукового ступеня доктора наук 

  

 ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” оголошує прийом 

до докторантури за спеціальністю 201 Агрономія (навчання за рахунок коштів юридичних та 

фізичних осіб, на умовах контракту). 

 Вступники до докторантури подають в електронному вигляді такі документи: 

- заяву на ім'я директора інституту за встановленою формою, що оприлюднена на веб-

сайті Інституту 

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

працює. Форма заповнюється вступником власноруч; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів за напрямом та темою передбачуваної 

дисертації (опубліковані після захисту кандидатської дисертації), електронні копії  

опублікованих наукових праць; 

- 2 фотокартки 3x4; 

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о; 

- електронну копію диплома про закінчення закладу вищої освіти; 

- електронну копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук 

(доктора філософії); 

- електронну копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника (професора, доцента, старшого дослідника, за наявності); 

- електронну копію автореферата дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук (доктора філософії); 

- розгорнуту пропозицію, в якій міститься обґрунтування напряму досліджень, план 

дослідницької роботи та розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук;  

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який 

є штатним співробітником Інституту та згідний бути науковим консультантом у разі зарахування 

вступника до докторантури; 

- рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти або наукової установи (за наявності); 

- електронну копію міжнародного сертифіката з іноземної мови (за наявності). 

 - електронну копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Копія завіряється вступником та 

вважається завіренню за наявності в ній запису, зробленого власноруч: «Згідно з оригіналом. 

Дата. Підпис. Прізвище, ім’я, по-батькові»; 

- електронну копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера. 

Копія завіряється вступником та вважається завіренню за наявності в ній запису, зробленого 

власноруч: «Згідно з оригіналом. Дата. Підпис. Прізвище, ім’я, по-батькові». 

 

Строк перебування в докторантурі становить два роки. 

 

Розгорнута пропозиція включає: 

1. Розгорнутий план дисертаційної роботи; 

2. Обґрунтування напряму досліджень та план дослідницької роботи:  

- актуальність напряму досліджень;  концепцію досліджень; мету, задачі, об’єкт, предмет 

досліджень; очікувану новизну; практичне значення роботи; отримані результати досліджень; 

інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 

досліджень до захисту. 



Етапи та строки вступної кампанії: 

 

- початок прийому заяв і документів – з 18 липня до 12 серпня 2022 р.;  

- терміни зарахування вступників - до 15 вересня 2022 р.; 

- початок навчання в докторантурі - з 15 вересня 2022 р. 

 

  Ознайомитися з правилами прийому до докторантури  можна на сайті Інституту в 

розділі «Підготовка наукових кадрів» («Вступ до аспірантури/докторантури»). 

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (057) 704-16-69; 050-278-33-62  

e-mail: Vorotyntseva_Ludmila@ukr.net 

 

 

В.о. директора         Святослав БАЛЮК 

 


