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1. Пояснювальна записка 

Мета вступного випробування для вступу на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктор філософії: з’ясувати рівень наукових надбань 

вступників з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору 

вступників на навчання за освітньо-науковим ступенем доктора філософії 

вказаної спеціальності у межах ліцензованого обсягу. 

Форма фахового випробування – презентація. 

2. Критерії оцінювання 
Презентація може містити наступні пункти: 

 обґрунтування вибору напряму дослідження; 

 предмет та об’єкт дослідження; 

 мета і завдання дослідження; 

 наявність публікацій за вибраним напрямом наукового дослідження. 

 

 

Бали Загальні критерії оцінки 

Обґрунтування вибору напряму дослідження 

0-20 

бали 

Зв’язок напряму наукової роботи із сучасними 

дослідженнями у відповідній галузі знань майже не видно. 

Дуже стисло розкрито сутності наукової проблеми або 

завдання 

21 – 40 

бали 

Висвітлено сутність наукової проблеми а також зв’язок 

з дослідженнями у відповідній галузі знань. 

41 – 65 

балів 

Висвітлюється зв’язок напряму наукової роботи із 

сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань 

шляхом критичного аналізу з визначенням сутності 

наукової проблеми або завдання 

Предмет та об’єкт дослідження 

 

0–10 

балів 

Предмет та об’єкт визначено 

Мета і завдання дослідження 

 

0-5  

балів 

Мета і завдання дослідження опосередковано 

стосуються предмета та об’єкта дослідження 

6 – 15 

балів 

Мета і завдання дослідження поставлені відповідно до 

предмета та об’єкта дослідження а також наукової 

проблеми 

Наявність публікацій за вибраним напрямом наукового 

дослідження. 

 

0-3 

балів 

Наявність тез доповідей за вибраним напрямом 

наукового дослідження на конференціях  

0-7 Наявність публікація у фахових виданнях  за вибраним 
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балів напрямом наукового дослідження  

 

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 100-бальною шкалою (від 0 до 100) 

формується за формулою: 

КО = О + ПО +МЗ + П, 

де О – бали за обґрунтування вибору напряму дослідження (див. таблицю); ПО – 

бали за предмет та об’єкт дослідження; МЗ – бали за висвітлення мети і завдання 

дослідження; П – бали за публікації за вибраним напрямом наукового 

дослідження. 

 

3. Рекомендована література: 

1. ВИМОГИ до оформлення дисертації [Електронний ресурс] – Режим доступу 

до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91. 

2. ДСТУ 3008:2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила 

оформлювання. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. 26 с. (Інформація та 

документація) 

3. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання. Київ, ДП «УкрНДНЦ» 2016. 20 с. (Інформація та документація)  

4. Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567.  

5. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. №1151.  

6. Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів 

англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Лист Міністерства освіти 

і науки України листа від 05.02.2016 р. №1/9-64.  

7. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій, Бюлетень 

ВАК України, № 9-10, 2011 (в частині оформлення авторефератів).  

8. Стосовно Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та його 

виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, 

наукових доповідях, статтях тощо): Лист Міністерства освіти і науки 

України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91

