Додаток
до Правил прийому на навчання
до Київського національного
лінгвістичного університету
у 2021 році
Правила прийому до аспірантури
Київського національного лінгвістичного університету
у 2021 році
1. Загальні положення
1.1. Вступ до аспірантури Київського національного лінгвістичного
університету (далі – КНЛУ) у 2021 році здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р.
№ 261, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2021 р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
15.10.2020 р. № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
09.12.2020 р. за № 1225/35508, Положення про організацію освітнього
процесу для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)
у Київському національному лінгвістичному університеті, затвердженого
вченою радою КНЛУ від 20.05.2020 р. (протокол № 16), та цих Правил
прийому.
1.2. Правила прийому до аспірантури КНЛУ у 2021 році (далі – Правила
прийому) є додатком до Правил прийому до КНЛУ.
1.3. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:
 за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема за кошти грантів, які отримав ЗВО на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії).
1.4. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним
замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має
право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за
умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку.
1.5. Підготовка докторів філософії в аспірантурі КНЛУ здійснюється за
очною (денною, вечірньою) або заочною (тільки на умовах контракту)
формою здобуття освіти.
1.6. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
незалежно від форми здобуття освіти становить чотири роки.

2. Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури
2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до
Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
3. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання до аспірантури
3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування вступників до аспірантури проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів

Денна / вечірня / заочна
форма здобуття освіти
16 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

о 15.00
27 серпня 2021 року

Строки проведення Університетом
вступних випробувань

30 серпня – 8 вересня
2021 року

Термін оприлюднення списку
вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування на
місця державного замовлення

не пізніше 12.00
9 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше
10 вересня 2021 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного
замовлення відповідної спеціальності –
не пізніше 13 вересня 2021 року

3.2. Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю
з 9 до 16 години, обідня перерва – з 13 до 14 години.
Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73 (відділ науково-дослідної
роботи – каб. 215), e-mail: dep.science@knlu.edu.ua.
4. Порядок прийому заяв і документів
для участі в конкурсному відборі до аспірантури
4.1. Особи, які бажають вступити до аспірантури КНЛУ на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, особисто подають до Приймальної
комісії Університету такі документи:
 заяву встановленої форми (Додаток 1);
 копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації) і копію додатка до нього (подається з
оригіналом);
 у разі потреби – документ про визнання особи органами медикосоціальної експертизи особою з інвалідністю;

 особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за основним
місцем роботи, з наклеєною фотокарткою розміром 4х6 см;
 презентація дослідницьких пропозицій вступника у вигляді реферату
з обраної наукової спеціальності обсягом 25 друкованих сторінок
у палітурці;
 завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання вступника
список опублікованих наукових праць і винаходів українською або
англійською мовою;
 лист із місця роботи про направлення до аспірантури КНЛУ та копію
договору, підписаного організацією, яка направила кандидата на
навчання (за наявності);
 копію паспорта та військового квитка (паспорт і військовий квиток
подаються особисто вступником);
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 4 фотокартки розміром 30х40 мм;
 папка-швидкозшивач.
4.2. Особа, яка подає до вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань
нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі
успішного складання ним вступних випробувань та прийняття вченою радою
Університету рішення про визнання його диплома.
4.3. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про
здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ),
обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності
Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в
Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
4.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
5. Організація прийому і проведення конкурсного відбору
5.1. Університет здійснює прийом до аспірантури для підготовки
здобувачів на третьому (освітньо-науквовму) рівні вищої освіти
за спеціальностями та освітньо-науковими програмами згідно з Додатком 2
до цих Правил прийому.
5.2. У конкурсному відборі осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, враховуються результати таких вступних
випробувань:
 вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);
 вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або
французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських

рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання
англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International
English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English
Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови –
дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом;
 презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень вступників
з обраної наукової спеціальності у вигляді реферату.
5.3. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання за ступенем «доктор філософії» вступників на
основі повної вищої освіти проводиться в терміни, зазначені у п. 3.1 розділу
3 цих Правил.
5.4. Вступники подають особисто до Приймальної комісії Університету
документи, визначені розділом 4 цих Правил. Усі копії документів
засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому
законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
розглядаються.
5.5. Критерії оцінювання вступних випробувань та визначення
рейтингу. Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові
коефіцієнти, які нормуються одиницею. Вступники до аспірантури
університету складають такі вступні випробування:
– вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності) (ваговий коефіцієнт – 0,5);
– вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької або
французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання
англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International
English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English
Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови –
дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом (ваговий
коефіцієнт – 0,25);
– презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень вступника

з обраної наукової спеціальності у вигляді реферату (ваговий коефіцієнт –
0,25).
Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200
балів.
Порівняльні шкали оцінювання наведені у таблиці:
СУМА БАЛІВ
за 100-бальною
шкалою
90-100
82-89
75-81
66-74
60-65
0-59
не з’явився

СУМА БАЛІВ
за 200-бальною
шкалою
180-200
164-178
150-162
132-148
124-130
100-123
не з’явився

ОЦІНКА ЄКТС
A
B
C
D
E
FX
не з’явився

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ
ШКАЛОЮ
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
не з’явився

Розгорнута порівняльна шкала оцінювання наведена у Додатку 3.
Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується за такою
формулою:
КБ = С х 0,5+ М х 0,25 + Р х 0,25 де:
С – оцінка вступного випробування зі спеціальності;
М – оцінка вступного випробування з іноземної мови;
Р – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких пропозицій.
Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується
за конкурсним балом від більшого до меншого.
У разі одержання однакової кількості балів за результатами вступних
випробувань переважне право при зарахуванні матимуть вступники, які
мають наукові публікації, брали участь у конференціях, науково-дослідних
проєктах, програмах академічної мобільності (Перелік показників та вагових
коефіцієнтів оцінювання результатів наукової діяльності вступників до
аспірантури КНЛУ наведено у Додатку 4).
5.6. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.
5.7. Програми вступних випробувань розробляються профільними
кафедрами (програми вступних іспитів зі спеціальності додатково
погоджуються гарантами освітньо-наукових програм) і затверджуються
ректором Університету не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів.
5.8. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями, до складу яких входять здебільшого три – п’ять осіб, які
призначаються відповідним наказом ректора Університету.
До складу предметних комісій включаються доктори філософії
та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною
спеціальністю і відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової
програми.
До складу предметних комісій можуть входити також представники
інших закладів вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори

про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво
дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової
програми чи з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною
освітньо-науковою програмою, узгодженою між закладом вищої освіти і
науковою установою.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно
володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради здатні
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
5.9. Програми та розклад вступних іспитів оприлюднюються на вебсайті
Аспірантури
та
докторантури
Університету
https://aspirantura.knlu.edu.ua/ та в Приймальній комісії.
5.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити
у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче
встановленого програмами вступних випробувань мінімального рівня,
а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному
відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань
не допускається.
5.11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені
Університетом для вступників на навчання за ступенем «доктор філософії»,
розглядає апеляційна комісія Університету, склад і порядок роботи якої
затверджується наказом ректора. Головою апеляційної комісії призначається
проректор з наукової роботи Університету. Склад апеляційної комісії
формується з числа науково-педагогічних працівників Університету.
Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої на вступному іспиті (далі –
апеляція), повинна подаватися вступником особисто не пізніше наступного
робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні
апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного
робочого дня після її подання в присутності вступника. Додаткове
опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.
5.12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
іноземної мови (англійської, німецької, французької) щодо вступу на певну
конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному
відборі на іншу конкурсну пропозицію в Університеті.
5.13. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
5.14. Виконані роботи, екзаменаційні аркуші осіб, які не вступили до
Університету, зберігаються в приймальній комісії Університету протягом
одного року, а потім знищуються за актом.
5.15. Виконані роботи, екзаменаційні аркуші осіб, які вступили до
Університету, зберігаються в особових справах аспірантів постійно.
6. Наказ про зарахування до аспірантури
6.1. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури Приймальна

комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.
6.2. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора
Університету та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Аспірантури і
докторантури КНЛУ.
6.3. Аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
ректора призначається науковий керівник із числа наукових або науковопедагогічних працівників із науковим ступенем.
7. Прийом іноземців та осіб без громадянства
на навчання в аспірантурі Університету
7.1. Прийом на навчання в аспірантурі Університету іноземців та осіб
без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу
освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про
закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня
1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей
України
з суміжними
областями
Республіки
Білорусь
і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,
постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684
«Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства»,
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року
№ 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
7.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть
здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо
іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або
угодами між Університетом та закладами вищої освіти про міжнародну
академічну мобільність.
Прийом іноземців за рахунок коштів державного бюджету здійснюється
в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому
числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких
визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).
7.3. Навчання іноземців здійснюється за очною (денною) або заочною
формами здобуття освіти.
7.4. Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства
проводиться на акредитовані освітні програми.
7.5. Для вступу до аспірантури Університету іноземець особисто подає
до відділу науково-дослідної роботи заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється
вступ (за наявності);
3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України;
5) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
7) презентація дослідницьких пропозицій вступника у вигляді реферату з
обраної наукової спеціальності обсягом 25 друкованих сторінок у палітурці;
8) завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання
кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або
англійською мовою.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 2 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій
країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій
справі вступників.
7.6. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання в аспірантурі
Університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється
впродовж року.
У разі подання заяви для вступу до аспірантури Університету іноземним
громадянином або особою без громадянства відділ науково-дослідної роботи
приймає документи відповідно до п. 7.5 цього розділу та у разі відповідності
наявних документів умовам прийому, відділ науково-дослідної роботи готує
проєкт наказу на створення комісії з прийому вступних іспитів.
7.7. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої
освіти здійснюється за результатами вступних випробувань (згідно з п. 5.2
розділу 5 цих Правил) й іспиту з мови навчання, та на підставі академічних
прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий
рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що
дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти
відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий
ступінь (рівень) освіти.
7.8. Організація прийому і проведення конкурсного відбору
здійснюється відповідно до розділу 5 цих Правил.
7.9. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання до аспірантури
Університету, зараховуються до Університету на підставі наказів про
зарахування.

Додаток 1
Ректорові КНЛУ
проф. Ваську Р. В.
вступника на навчання до аспірантури КНЛУ
для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії

_________________________________________
(ПІБ повністю)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ______________________
(денна, заочна)

форму здобуття освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю
_______________________________________________, за освітньо-науковою програмою
(код, назва спеціальності)

_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(назва ОНП)

на

основі

здобутого

рівня

вищої

освіти

/

освітньо-кваліфікаційного

рівня

________________________________________.
(другий (магістерський) рівень / освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

 Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального
замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у
разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)
 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії
на місця державного або регіонального замовлення»
Про себе повідомляю
Відповідний ступінь вищої освіти за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ;
вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено) 
Закінчив(ла)___________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти, рік закінчення)

Іноземна мова, яку вивчав(ла)____________________________________________________
На час навчання поселення в гуртожиток: потребую / не потребую
Громадянство України: є______ немає ______ Країна:______________________________
Стать__________ Дата і місце народження _________________________________________
Місце проживання_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Мобільний, домашній, телефон, e-mail ____________________________________________
Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше
освіту є підставою для відрахування мене з числа аспірантів.
З Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня
2016 р. № 261, Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, Правилами прийому
до аспірантури Київського національного лінгвістичного університету у 2021 році та ліцензією
ознайомлений(а).
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та
отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також
інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг
вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних
даних.

Київський національний лінгвістичний університет
(найменування закладу вищої освіти)

____________________________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

Я, __________________________________________________________, повідомлений(а)
(прізвище, ім'я, по батькові)

що вступаю до ______________________________________________________________
(найменування закладу вищої освіти)

для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю _________________________,
(код та найменування спеціальності)

освітньо-науковою програмою _________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(назва освітньо-наукової програми державною мовою)

яка на момент вступу не має сертифікату про акредитацію.
Поінформований(а), що відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про
вищу освіту" документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише
за акредитованою освітньою програмою.
"___" ____________ 20__ року

_______________________________
(підпис)

Примітка.
Ця форма використовується під час вступу на неакредитовані спеціальності
та підтверджує факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону
України "Про вищу освіту".

Додаток 2
Перелік спеціальностей та освітньо-наукових програм,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії
у Київському національному лінгвістичному університеті
у 2021 році

Галузь знань

Спеціальність

Наказ МОН України
про ліцензування
освітньої діяльності
№ 771 від 04.07.2016;
постанова Кабінету
Міністрів України
№ 53 від 01.02.2017

01 Освіта/
Педагогіка

011 Освітні,
педагогічні
науки

03 Гуманітарні
науки

032 Історія
та археологія
035 Філологія

№ 771 від 04.07.2016

053 Психологія

№ 771 від 04.07.2016

05 Соціальні
і поведінкові
науки

№ 1003-л від
05.12.2019

Назва освітньо-наукової
програми
Сучасні наукові освітні
студії: педагогіка, методика
навчання іноземних мов і
культур, наукова англійська
мова
Історія України і всесвітня
історія
Філологія
у
вимірах
сьогодення: мовознавство,
літературознавство,
перекладознавство
Наукові дослідження та
психологічне
консультування

Додаток 3
Розгорнута таблиця оцінювання
вступних випробувань до аспірантури КНЛУ
СУМА БАЛІВ
за 100-бальною шкалою

СУМА БАЛІВ
за 200-бальною шкалою

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
0-59
не з’явився

200
198
196
194
192
190
188
186
184
182
180
178
176
174
172
170
168
166
164
162
160
158
156
154
152
150
148
146
144
142
140
138
136
134
132
130
128
127
126
125
124
100-123
не з’явився

ОЦІНКА ЄКТС

ОЦІНКА ЗА
НАЦІОНАЛЬНОЮ
ШКАЛОЮ

A

відмінно

B

добре
C

D

задовільно
E

FX
не з’явився

незадовільно
не з’явився

Додаток 4
Перелік показників результатів наукової діяльності
вступників до аспірантури КНЛУ
Кількість
балів

Показник

Монографії

Статті

Участь у
всеукраїнських
наукових
конференціях
Участь у
міжнародних
наукових
конференціях
Участь у
міжнародних,
державних науководослідних проєктах
Участь у програмах
академічної
мобільності

одноосібні, видані за кордоном
(окрім країн СНД)
одноосібні, видані в Україні
колективні, видані за кордоном
(окрім країн СНД):
двоосібні / три і більше авторів
колективні, видані міжнародними
видавництвами, що належать до
категорій
“А”,
“В”,
“С”
за
класифікацією Research School for
Socio-Economic and Natural Science of
the Environment (SENSE) на час
виходу публікації
колективні, видані в Україні
у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних Scopus,
Web of Science
ті, що проіндексовані базами / ті, що
розміщені
у
виданнях,
які
індексуються базами (але ще не
проіндексовані)
Статті у фахових наукових виданнях,
включених
до
затвердженого
Переліку МОН України (категорії Б)
Статті у періодичних наукових
виданнях Університету, які не
включені до затвердженого Переліку
МОН України (не входять до
категорії Б)
Опубліковано тези /
включено у програму конференції
без опублікування тез
Опубліковано тези /
включено у програму
без опублікування тез

30
20
15
15

10
25/15

15

5

5/3

10/5
конференції

Координатор (керівник) проєкту /
член проєктної групи

20/10

10

Примітки
Бали
нараховуються
автору
(співавтору)
в повному
обсязі
(за конкретною
категорією)

