
Інститут ядерних досліджень НАН України 

оголошує набір в аспірантуру з відривом  

та без відриву від виробництва  

 (осінь 2015 року) 
 

за спеціальностями: 

 

                   01.04.16 – фізика атомного ядра, елементарних      
                    частинок та високих енергій 

  01.04.07 – фізика твердого тіла 
  01.04.08 – фізика плазми 
  05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки  
   

   

         В аспірантуру приймаються громадяни України, які мають 

вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. 

 

Вступники складають вступні іспити зі спеціальності, 

філософії та іноземної мови в обсязі діючих програм для вищих 

навчальних закладів у вересні – жовтні місяці.  

 

До вступних іспитів допускаються вступники, які 

пройшли співбесіду з передбачуваним науковим керівником 

(за наявності) або з Вченим секретарем ІЯД та отримали 

позитивну оцінку на поданий реферат з тематики 

запланованої наукової роботи. 

 

На час вступних іспитів Інститут гуртожитком не 

забезпечує. 

 

Зарахування в аспірантуру – з 1 листопада 2015 р. 

 

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва - 

три роки, без відриву від виробництва – чотири роки.  

 

 

 



ДОКУМЕНТИ 

ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ 
 

 

1. Заява на ім’я директора ІЯД з зазначенням шифру і найменування 

спеціальності та форми навчання (з відривом чи без відриву від 

виробництва); нижче підпису абітурієнта потрібно вказати прізвище 

передбачуваного наукового керівника (за наявності), засвідчити  його 

згоду на наукове керівництво в разі вступу (з підписом), вказати 

іноземну мову, з якої абітурієнт буде складати вступний іспит, потребу 

в забезпеченні гуртожитком на час навчання, контактні телефони 

2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений за місцем роботи 

3. Автобіографія 

4. Копія дипломів (спеціаліста,  магістра)  та додатків до них (з оцінками) 

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності) 

6. Реферат (або ксерокопія статті ) 

7. Копія паспорта 

8. Копія трудової книжки, завірена у відділі кадрів за попереднім місцем 

роботи 

9. Ідентифікаційний код (очна форма навчання) 

10.  Медична довідка  про стан здоров’я за формою 286-у 

11.  Три фотокартки 3 х 4 

12.  Довідка про середню заробітну плату з попереднього місця роботи з 

розбивкою по місяцям за підписом керівника установи, головного 

бухгалтера і завірена печаткою установи. 

13.  Для військовозобов’язаних – військовий квиток (подається особисто) 

 

Документи подавати до 1 вересня 2015 р. в к.307 

Тел. 525-81-48 

 

          Вчений секретар ІЯД НАНУ                           Н.Л.Дорошко 

 


