
 
  

Прийом на навчання для здобуття освітньо-
наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальностями: 
Перелік вступних іспитів та вимог 

до конкурсного відбору  

Вартість одного 

року навчання 

денна 

форма 

вечірня 

форма Код Назва спеціальності 

201 Агрономія 

1) вступний іспит з іноземної мови 

19000 15000 
2) вступний іспит зі спеціальності 

(практична та теоретична частини) 

3) додаткове вступне випробування  

(при вступі з інших спеціальностей) 

204 
Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

1) вступний іспит з іноземної мови 

19000 15000 
2) вступний іспит зі спеціальності 

(практична та теоретична частини) 

3) додаткове вступне випробування  

(при вступі з інших спеціальностей) 

211 Ветеринарна медицина  

1) вступний іспит з іноземної мови 

19000 15000 
2) вступний іспит зі спеціальності 

(практична та теоретична частини) 

015 Професійна освіта 

1) вступний іспит з іноземної мови 

19000 15000 
2) вступний іспит зі спеціальності 

(практична та теоретична частини) 

3) додаткове вступне випробування  

(при вступі з інших спеціальностей) 

073 Менеджмент 

1) вступний іспит з іноземної мови 

19000 15000 
2) вступний іспит зі спеціальності 

(практична та теоретична частини) 

3) додаткове вступне випробування  

(при вступі з інших спеціальностей) 

051 Економіка 

1) вступний іспит з іноземної мови 

19000 15000 
2) вступний іспит зі спеціальності 

(практична та теоретична частини) 

3) додаткове вступне випробування  

(при вступі з інших спеціальностей) 
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ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  
«ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 

у 2022 році запрошує на денну та вечірню форми навчання  
для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

 

на основі ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» 



 
 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ 

ВІДБОРІ: 
 

Вступники для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за всіма формами 

навчання подають заяви особисто в паперовій формі. 
 

Виконанням вимог для зарахування вступниками, які отримали рекомендації, рахується 

особисте подання: 

- копії документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»;  

- копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4см; 

- копії військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством). 
 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL, або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English 

Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 

аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом DELF або DALF (не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); звільняється від 

складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 
 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), будуть 

призначені додаткові вступні випробування, які оцінюються: склав/не склав. 
 

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, 

а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
 

Строки прийому документів для участі в конкурсному відборі від осіб, які 

вступають для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 
Денна та вечірня 

форми навчання 

Початок прийому заяв та документів з 1 вересня 

Закінчення прийому заяв та документів 13 вересня 

Проведення вступних випробувань 14 - 16 вересня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення 
17 вересня 

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування  

на місця державного або регіонального замовлення 
до 21 вересня 

Зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на 

місця державного або регіонального замовлення 
22 вересня 

Оприлюднення списку рекомендованих вступників до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
23 вересня 

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації, до зарахування  

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
до 28 вересня 

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 
29 вересня 


