
V.   ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ  

ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

 

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії Строки вступної компанії 

Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 

Закінчення прийому заяв та документів  20 липня 2016 року 

Строки проведення вступних випробувань 21 липня – 30 липня 2016 року 

Терміни зарахування вступників  не пізніше 12 серпня 2016 року 

Початок навчання в Аспірантурі 1 вересня 2016 року 

Пункт 1 змінений згідно рішення Вченої ради від 28.04.2016 р. , протокол № 4 

2. Вступні випробування проводяться з 21 по 30 липня 2016 року, 

згідно з графіком консультацій та вступних випробувань, який 

оприлюднюється на сайті Університету не пізніше 11 липня 2016 року. 
Пункт 2 змінений згідно рішення Вченої ради від 28.04.2016 р. , протокол № 4 

3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії в Університеті складаються з: 

 вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської 

програми з відповідної спеціальності); 

 вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької, іспанської, італійської). Вступник, який підтвердив свій рівень 

знання з іноземної мови рівня В 2, зокрема англійської, дійсним сертифікатом 

тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або 

сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від 

складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу 

вступника зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

випробування з іноземної мови з найвищим балом; 

 презентації дослідницьких пропозицій. 

4. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії розробляються і затверджуються Університетом не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Програми вступних 

випробувань оприлюднюються на сайті Університету та у Відбірковій комісії. 

5. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів 

з трьох конкурсних випробувань та додаткових балів кількість, яких 

визначається у п. 7 цього розділу, помножених на вагові коефіцієнти: 

 
 



Вступний 

іспит зі 

спеціальності 

Вступний  

іспит з 

іноземної мови 

Презентація 

дослідницьких 

пропозицій 

Додаткові  

бали 

Сума вагових 

коефіцієнтів 

0,4 0,3 0,2 0,1 1 

6. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною 

шкалою. Критерії оцінювання вступного випробування за 100-бальною шкалою 

визначаються у відповідній Програмі вступного випробування. 

7. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період 

останніх трьох років: 
 

Наукові здобутки Кількість балів 

Диплом переможця ІІ етапу конкурсу наукових студентських 

робіт з фаху: 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

 

15 

10 

5 

Диплом переможця ІІ туру студентської міжнародної та 

всеукраїнської олімпіади: 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

 

 

15 

10 

5 

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні 5 

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз (Scopus, Web of Science) 
20 

Участь у науковій всеукраїнській конференції 

(за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох) 
5 

Участь у науковій міжнародній конференції 

(за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох) 
10 

8. Вступникам, які вступають до Аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

призначається додаткове вступне випробування з фаху. 

Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою 

«склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного 

випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не 

допускається. 
Абзац 2 п.8   змінений згідно рішення Вченої ради від 28.04.2016 р. , протокол № 4 

9. Результати вступних випробувань для навчання в Аспірантурі 

дійсні для вступу до Університету протягом календарного року. 
Пункт 9  змінений згідно рішення Приймальної комісії  від 21.06.2016 р. , протокол № 7 

 

 


