
 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

 
оголошує набір до аспірантури та 

докторантури на 2022-2023 навчальний 

рік за спеціальностями: 

 

 

ДОКТОРАНТУРА 

032 Історія та археологія 

035 Філологія 

091 Біологія 

103 Науки про Землю  

  

 

АСПІРАНТУРА 

011 Освітні, педагогічні науки 

014 Середня освіта ( за предметними 

спеціалізаціями) 

032  Історія та археологія  

034  Культурологія 

035 Філологія 

052 Політологія 

053 Психологія 

091 Біологія 

103 Науки про Землю 

231 Соціальна робота 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ: 

Ніжинський державний університет  

імені Миколи Гоголя,  

відділ аспірантури та докторантури, 

вул. Графська, 2, 

м. Ніжин, 

Чернігівська обл., 16600, тел. 7-19-56 

Сайт:http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/aspirant

ura-doktorantura/pryiom-do-aspirantury  

Телефон 068 152 75 68                                 

(Крупенко Оксана Василівна) 

 

 

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ 

ТА ДОКТОРАНТУРИ 

 

 

Здійснює підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії  

та доктора наук 
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Для вступу до аспірантури  

подаються такі документи: 

 
1. заява на ім’я голови приймальної комісії; 

2. 2 кольорові фотокартки розміром 3х4; 

3. особова картка за формою П-2 ДС; 

4. копія диплома магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) із 

зазначенням здобутої спеціальності.  

5. сертифікат тестів TOEFL, або International 

English Language Testing System, або сертифікат 

Сambridge English Language Assessment, який 

підтверджує відповідність рівня знання 

іноземної мови, зокрема англійської мови, 

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти (за наявності); 

6. рекомендацію Вченої ради до вступу в 

аспірантуру (за наявності); 

7. список опублікованих наукових праць і 

винаходів; відбитки опублікованих статей/тез 

(за наявності); 

8. реферат з наукової спеціальності; 

9. копія паспорту; 

10. копія картки платника податків; 

11. дані флюорографічного обстеження; 

12. військовий квиток або посвідчення про 

приписку – для військовозобов’язаних 

подаються вступниками особисто;  

13. трудова книжка (за наявності) із записом 

про звільнення з останнього місця роботи у 

зв’язку зі вступом до аспірантури на денну 

форму подаються аспірантом особисто в 

десятиденний термін після зарахування до 

аспірантури. 

 

 
 

Вступники до аспірантури складають 

такі іспити: спеціальність, іноземна мова, 

додаткові вступні випробування (при 

необхідності). Форми навчання: очна (денна, 

вечірня), заочна. 

Термін прийому документів – з 16  по 23 серпня  2022  р. 

(І хвиля) та  з  09  по 15 вересня 2022 р. (ІІ хвиля) 

Вступні іспити – з  24  по 31 серпня  2022  р.  (І хвиля) та  з 

16  по 20 вересня 2022 р. (ІІ хвиля).  

Навчання в аспірантурі проводиться за 

кошти держбюджету і за кошти юридичних та 

фізичних осіб. 
Вартість навчання за І рік:  

очна форма  – 29 300 грн.  

заочна форма – 22 520 грн. 

для іноземних громадян – 68 800 грн. 

 

 

 

 

Вступники до докторантури подають такі 

документи: 

1. особова картка за формою П-2 ДС, 

засвідчена за місцем роботи; 

2. копія диплома доктора філософії або 

кандидата наук; 

3. розгорнутий план дисертації на здобуття 

наукового ступеня доктора  наук; 

4. письмова характеристика наукової 

діяльності вступника, складена  доктором 

наук, який є штатним науково-педагогічним 

працівником  університету із згодою 

бути науковим консультантом в разі його 

 вступу до докторантури; 

5. список наукових праць (з ксерокопіями) з 

теми наукового  дослідження. 
 

Навчання в докторантурі проводиться за 

кошти юридичних та фізичних осіб. 
 

Приймальна комісія працює щодня (крім суботи 

і неділі) з 8.00 до 16.30. 



 

 

 

 


