Вступні випробування до аспірантури; конкурсний відбір
Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття вищої
освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних
випробувань.
Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти, які
нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:
1) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5);
2) вступного іспиту з англійської мови – для громадян України (в обсязі, який
відповідає рівню не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови
одним
із
наступних
дійсних
сертифікатів
тестів:
TOEFL,
InternationalEnglishLanguageTestingSystem, сертифікатом
СambridgeEnglishLanguageAssessment, звільняється від складення вступного
випробування з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт –
0,25);
– вступного іспиту з російської або української мови за вибором – для
іноземних
громадян
(ваговий
коефіцієнт – 0,25);
3) презентації дослідницьких пропозицій(ваговий коефіцієнт – 0,1).
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),
ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з
основної спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі
спеціальності за окремою програмою, яка розробляється предметною
комісією з основної спеціальності. Для додаткового вступного випробування
ваговий коефіцієнт не застосовується.
Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також
враховуються наступні показники:
– середній бал додатку до диплому про вищу освіту (ваговий коефіцієнт –
0,05);
– додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,1).
Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за
конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку
вступників зазначаються:
– прізвище, ім'я та по батькові вступника;
– наукова спеціальність;
– конкурсний бал.
Критерії оцінювання вступних випробувань та визначення рейтингу
1. Вступники до аспірантури університету складають наступні вступні
випробування:
– додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які
вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка

зазначена в дипломі магістра (прирівняного до нього освітньокваліфікаційного рівня);
– зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
– з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню не нижче В2
загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника
до аспірантури сертифікату рівня не нижче В2 автоматично зараховується з
найвищим балом за 100-бальною шкалою; іноземні громадяни складають
вступний іспит з російської або української мови за вибором;
– презентації дослідницьких пропозицій, яка виконується за вимогами
предметної
комісії
зіспеціальності, оформлюється у вигляді реферату та оцінюється,
незалежною від вступного випробування зі спеціальності оцінкою за 100бальною шкалою.
2. Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі
спеціальності, англійської мовита презентації дослідницьких пропозицій.
Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною
шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У випадку, коли за додаткове
вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він
позбавляється права брати участь у подальшому конкурсі.
3. Всі вступні випробування оцінюються за 100-бальною шкалою.
Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується за наступною
формулою:
КБ = ВІС х 0,5+ ВАМ х 0,25 + РДП х 0,1 + ДБ х 0,1 + СБД х 0,05; де:
ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною
шкалою);
ВАМ – оцінка вступного випробування з англійської мови (за 100-бальною
шкалою);
РДП – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких пропозицій;
ДБ – додаткові бали за наукові досягнення;
СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною
шкалою).
Порядок нарахування додаткових балів (ДБ) за наукові досягнення
Додаткові бали за наукові досягнення не повинні перевищувати в сумі 100
балів.
Наукові досягнення

Кількість балів

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку
наукових фахових видань України (за
обраноюспеціальністю)

10 (кожна
стаття)

Публікація у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз Scopus або WebofScience (за обраною

25 (кожна
стаття)

спеціальністю)
Одноосібна монографія яка рекомендована до друку
вченою радою відповідного факультету або ВР ЛНАУ

25

Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до
друку вченою радою відповідного факультету або ВР
ЛНАУ

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови
публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**

5 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови
публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)**

10 (кожна теза)

Рекомендація вченої ради відповідного факультету або ВР
ЛНАУ на вступ до аспірантури***

5

Диплом магістра (прирівняного до нього освітньокваліфікаційного рівня) з відзнакою за обраною
спеціальністю

5

** за період не більше трьох років до моменту вступу;
*** за період не більше п’яти років до моменту вступу.

