
    
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Західноукраїнський національний  університет 

О Г О Л О Ш У Є 

про прийом в докторантуру на договірних умовах у 2022 році 

за такими науковими спеціальностями: 

01 -      Освіта 
              011 -  Освітні, педагогічні науки 
05 – Соціальні та поведінкові науки 

051 – Економіка 
053 – Психологія  

07 – Управління та адміністрування  
071 – Облік і оподаткування 
072 – Фінанси,банківська справа та страхування 
073 – Менеджмент 
075 – Маркетинг 
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

08  -  Право 
             081 - Право 
12 – Інформаційні технології 

121 – Інженерія програмного забезпечення 
123 – Комп’ютерна інженерія  

28 – Публічне управління та адміністрування  
281 – Публічне управління та адміністрування  

29 - Міжнародні відносини 
292 – Міжнародні економічні відносини 

 
Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи: 

1. Особовий листок, 1 фотокартка. 
2. Автобіографію. 
3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми). 
4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.  
5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру. 
6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації. 
7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії. 
8. Копію атестата доцента. 
9. Копія титульної сторінки автореферата дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 
10. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи. 
11.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або 

науковим працівником ЗУНУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в 
докторантуру. 

12. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта). 
13. Копію картки платника податків. 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто. 
Термін навчання 2 роки. 

Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах 
договору. 

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість 
поселення в гуртожиток. 
Прийом документів: з 01 липня по 31 серпня 2022 року. 
Зарахування: до 01 жовтня  2022 року; 
 
Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,  

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 51-75-30, 
приймальна комісія тел. 51-75-85 
e-mail: aspzunu@wunu.edu.ua   
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