
Житомирський Національний Агроекологічний Університет 
оголошує прийом до аспірантури на 2020-2024 навчальний рік за державним замовленням та 

за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва з таких 

спеціальностей: 
051 - Економіка 

073 - Менеджмент  

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

101 - Екологія 

133 - Галузеве машинобудування  

201 - Агрономія 

204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

211 - Ветеринарна медицина 

Вступники подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи (зразки 

документів є в Правилах прийому на навчання до аспірантури, які розміщенні на сайті 

університету): 

 заяву на ім’я ректора університету, підписану передбачуваним науковим керівником 

(у заяві вступник вказує спеціальність, форму навчання, іноземну мову, з якої складатиме 

вступний іспит тощо); 

- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою; 

- автобіографію; 

- копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із 

зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста);  

- у разі потреби документ про визначення особи органами медико-соціальної 

експертизи особою з інвалідністю; 

- список опублікованих наукових праць, винаходів та копії публікацій з обраної 

спеціальності. Вступники, які не мають опублікованих праць, винаходів, подають наукові 

доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності; 

- протокол перевірки публікації та співбесіди з передбачуваним науковим керівником;  

- протокол перевірки реферату та співбесіди з передбачуваним науковим керівником; 

- копію трудової книжки; 

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.); 

- три фотокартки 3х4; 

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 

 папку паперову на зав`язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4. 

Оригінали паспорту та диплому про вищу освіту вступники пред’являють особисто. 
 

До вступних екзаменів до аспірантури допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні 

для вступу документи згідно Правилами прийому. Приймальна комісія може відмовити особі 

в допуску до проходження вступних випробувань виключно у зв’язку з неподанням в 

установлений строк документів, визначених у пункті 3.2 Правил прийому. 

Рішення про допуск до складання вступних екзаменів виноситься приймальною комісією за 

результатами розгляду реферату, протоколу співбесіди з майбутнім науковим керівником та 

поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового 

керівника. До вступних екзаменів не допускається вступник, якщо поданий реферат за 

рівнем викладання матеріалу не дає підстав рекомендувати його до вступу в аспірантуру.  

 

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені 

Житомирським національним агроекологічним університетом: 

- подання заяв та інших документів для допуску до вступних екзаменів починається          

з 12 по 21 серпня 2020 року; 

- вступні екзамени до аспірантури проводяться з 02 вересня по 11 вересня 2020 року; 

- конкурсне зарахування – вересень поточного року. 

 

Документи подавати до відділу аспірантури та докторантури ЖНАЕУ 

(Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, корпус 4, кабінет 208). 

Або на офіційному сайті університету: http://www.znau.edu.ua/ 

http://www.znau.edu.ua/

