ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
1. Заява.
2. Особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, засвідчений печаткою
тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
3. Копія диплома магістра (спеціаліста) з копією витягу із залікової відомості
(додатку до диплома). У разі зміни вступником прізвища додається копія
документу про зміну прізвища. Копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною комісією.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним
вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з
іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного
складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка рішення про
визнання його диплома.
4. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о.
5. Документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з
інвалідністю (за потреби).
6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з
визначенням фахових видань за обраною спеціальністю), засвідчений
завідувачем кафедри, на якій планується навчання, та вченим секретарем
університету, а також ксерокопії 2-3 статей, що опубліковані у фахових
виданнях.
Вступники, які не мають опублікованих наукових праць у фахових виданнях
з обраної спеціальності, подають реферат з цієї спеціальності обсягом 25-30
друкованих сторінок, оформлений згідно з вимогами, що висуваються до
магістерських робіт, та рецензію на реферат з оцінкою та підписом рецензента –
керівника проектної групи відповідної спеціальності (гаранта освітньо-наукової
програми).
7. Рекомендація Екзаменаційної комісії або витяг з протоколу засідання вченої
ради факультету (Інституту) щодо рекомендації до вступу в аспірантуру (для
випускників вищого навчального закладу 2020 року).
8. Письмовий висновок щодо наукових та фахових компетентностей вступника до
аспірантури, складений гарантом відповідної освітньо-наукової програми і
доктором (кандидатом) наук з відповідної спеціальності, який є штатним
науково-педагогічним працівником СумДПУ імені А.С. Макаренка і дає згоду
бути науковим керівником у разі зарахування вступника до аспірантури.
9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених
кандидатських іспитів).
10. Засвідчену копію трудової книжки (в разі її наявності).
11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
12. Копію паспорта.
13. 3 фотокартки 3х4 см.
Документи подаються у паперовому швидкозшивачі.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

