
НААН 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ 

ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО” 

(ННЦ “ІГА ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО”) 

 

Код ЄДРПОУ 00497058 
Н А К А З    

16.06.2022      м. Харків                       № 31 

 

 

Про введення у дію Правил прийому до 

аспірантури та докторантури Інституту 

зі змінами у 2022 році 
 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 392 від 

27 квітня 2022 року «Про затвердження Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році» відповідно Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 р. 

Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення 

про приймальну комісію Інституту, Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному науковому 

центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 

Положення про організацію освітнього процесу в Національному науковому 

центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», з метою 

організації вступної кампанії до аспірантури та докторантури Інституту у 

2022 році, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відповідно до рішення Вченої ради Інституту від 16.06.2022 р. (протокол 

№ 7) ввести у дію «Правила прийому до аспірантури Національного наукового 

центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році» (зі змінами) та 

«Правила прийому до докторантури Національного наукового центру «Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» для здобуття наукового 

ступеня доктора наук у 2022 році» (зі змінами) (далі - Правила прийому).  

2. Головному фахівцю відділу інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків 

та інформатизації наукових досліджень Вірко О. ознайомити з Правилами 

прийому членів Приймальної комісії, керівників підрозділів, гарантів освітніх 



програм, керівників груп забезпечення спеціальностей 201 Агрономія, 

091 Біологія та розмістити їх на офіційному сайті Інституту. 

3. Головному фахівцю відділу організації та координації наукових робіт і 

підготовки кадрів вищої кваліфікації Моісеєнко Н. внести Правила прийому до 

ЄДЕБО. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 

В.о. директора       Святослав БАЛЮК 
 
 
 
 
 
Узгоджено: 
головний фахівець з 
правового забезпечення          Денис ЧЕРНИХ 



Додаток 1 до наказу ННЦ «ІГА 
імені О.Н. Соколовського» 

       16 червня 2022 року  № 31 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Посада ПІБ Підпис 

Головний фахівець Вірко О.  

Головний фахівець Моісеєнко Н.  

 

 

 

Зав. аспірантури             Людмила ВОРОТИНЦЕВА 


