
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА  

82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24; тел. (03244) 41-04-74, факс: (03244) 3-83-76 

р/р 352272020085508 у Дрогобицькому  УДКСУ Львівської обл., МФО-825014, ЄДРПОУ  02125438  

e-mail: administrator@drohobych.net,      http://www.drohobych.net 

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 

набір до аспірантури із постійнодіючих спеціальностей: 

01.01.01 Математичний аналіз      
01.01.07 Обчислювальна математика     
01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків    
07.00.02 Всесвітня історія       
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни    
08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці  
09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія    
09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії   
10.01.01 Українська література      
10.01.04  Література зарубіжних країн 
10.01.06 Теорія літератури       
10.02.01 Українська мова        
10.02.04 Германські мови       
10.02.15 Загальне мовознавство      
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки    
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти    
13.00.07 Теорія і методика виховання     
19.00.07 Педагогічна та вікова психологія     

 

Особи, що бажають вступити  на навчання в аспірантуру Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, подають у відділ докторантури та аспірантури  

в період з 11 серпня  по 05 вересня 2014 року  такі обов’язкові документи: 

 

1. Заяву встановленого зразка. 

2. Особовий листок з обліку кадрів. 

3. Копію паспорта та ідентифікаційного коду. 

4. Медичну довідку про стан здоров’я  за формою № 086-о та 2 фотокартки, 2 конверта, 2 папки. 

5. Копію диплома і додатку до нього про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням 

одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за 

кордоном, - копію нострифікованого диплома). 

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів  (за наявності складених кандидатських  

іспитів). 

7. Список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної ними наукової спеціальності. Особи, 

які не мають опублікованих наукових праць  і винаходів, подають наукову доповідь (реферат) з 

обраної ними наукової спеціальності обсягом 25 – 30 друкованих сторінок. 

8. Паспорт та диплом про вищу освіту вступник подає особисто. 

9.  

Зарахування до аспірантури проводиться 01 листопада 2014р. відповідно до рішення 

приймальної комісії. 

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в аспірантурі можна отримати 

за адресою: 

м. Дрогобич, вул. Івана Франка 24, головний корпус, 

 відділ  докторантури та аспірантури. 

mailto:administrator@pedro.uar.net
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ОГОЛОШУЄТЬСЯ 

набір в докторантуру  із постійнодіючих спеціальностей: 

 

10.02.01 – Українська мова  

10.02.15 – Загальне мовознавство 

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки  

 
Особи, що бажають вступити  на навчання в докторантуру Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, подають у відділ докторантури та аспірантури  

в період з 11 серпня  по 05 вересня 2014року  такі обов’язкові документи: 

 
1. Заяву встановленого зразка. 

2. Особовий листок з обліку кадрів. 

3. Копію паспорта та ідентифікаційного коду. 

4. Медичну довідку про стан здоров’я  за формою № 086-о та 2 фотокартки, 2 конверти, 2 

папки. 

5. Копію диплома і додатку до нього про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули 

відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома). 

6. Копію диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття 

відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома). 

7. Автореферат  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

8. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

9. Список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної ними наукової спеціальності.  

10. Паспорт, диплом про вищу освіту  та диплом кандидата наук, вступник подає особисто. 

 

Зарахування в докторантуру  проводиться 01 листопада 2014 року відповідно до 

рішення приймальної комісії. 

Більш детальну інформацію щодо зарахування та навчання в докторантурі можна  

отримати за адресою: 

 
м. Дрогобич, вул. Івана Франка 24, головний корпус, 

 відділ  докторантури та аспірантури. 
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