КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ
Від 19.05.2015 р.

м. Київ

№ 308-32

Про доповнення до умов вступу до аспірантури
та ад’юнктури в 2015-2016 навчальному році

Відповідно до рішень Вченої ради університету від 3 листопада 2014 року
та Ректорату від 12 травня 2015 року для забезпечення якісної, ефективної та
прозорої системи відбору талановитої молоді та з метою унеможливлення
корупції і зловживань під час вступної кампанії до аспірантури та ад’юнктури,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити доповнення до правил вступу в аспірантуру та ад’юнктуру
Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2015 -2016
навчальний рік (доповнення додаються).
2. Відповідальність за організацію вступної кампанії та чітке дотримання умов
вступу до аспірантури ад’юнктури в 2015-2016 навчальному році покласти на
деканів факультетів/директорів інститутів.
3. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з наукової роботи
Вижву С.А.
Ректор

Л.В.Губерський

Погоджено:

Проректор з наукової роботи

С.А.Вижва

Начальник юридичного відділу

І.В.Саленко

Доповнення до умов вступу в аспірантуру та ад’юнктуру
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
на 2015 -2016 навчальний рік:
1. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендуватиме на зарахування до
аспірантури та ад’юнктури, формуватиметься за формулою:
КО = ВІМ + ВІФ +ВІС +ДБ, де:
ВІМ - результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною
шкалою) або бали сертифіката

міжнародного зразка з іноземної мови за

професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2 (замість вступного
іспиту з іноземної мови);
-

ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (за 100 бальною шкалою),

-

ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою),

-

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.

2. Вступники до аспірантури (ад’юнктури) університету складатимуть
вступні іспити з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської,
італійської та ін.), філософії та спеціальності. Для більш точного оцінювання
рівня знань вступників до аспірантури та ад’юнктури пропонується перейти в
2015 році з 5-бальної шкали до 100-бальної, яка себе добре зарекомендувала в
магістратурі та бакалавраті.
Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури та
ад’юнктури на кожному з вступних випробувань, оцінюватимуться за 100
бальною шкалою. Вступники, які наберуть на першому іспиті менш як 60 балів,
позбавлятимуться права участі в наступному випробуванні та в конкурсі.
3. Для стимулювання поглибленого вивчення іноземної мови пропонується
зараховувати бали сертифіката

міжнародного зразка з іноземної мови за

професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 – С2, замість вступного
іспиту до аспірантури/ад’юнктури.
4. Пропонується при вступі до аспірантури та ад’юнктури враховувати
наукові здобутки вступників, як це прийнято при проведенні конкурсів на
отримання грантів.
Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення:
Навчальні та наукові

Код

Кількість балів

досягнення
Зараховувати
бали
сертифіката ДБ1
міжнародного зразка з іноземної
мови за професійним спрямуванням,
що підтверджує рівні В2 – С2**,
замість
вступного
іспиту
до
аспірантури/ад’юнктури.

100
балів
сертифікат

(IELTS, TOEFL та інші тести за
рішенням Приймальної комісії)
Диплом переможця та призера ДБ2
міжнародної студентської олімпіади
з фаху*

40

Диплом переможця та призера ДБ3
всеукраїнської
студентської
олімпіади МОН України з фаху*

перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10

Диплом переможця та призера ДБ4
конкурсу наукових студентських
робіт МОН України з фаху*

перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10

Диплом переможця університетської ДБ5
олімпіади з іноземної мови, який
підтверджує рівні В2 – С2*
(за умови участі міжнародних
експертів, не менше як 1/3)
Наукова

стаття

у

вітчизняному ДБ6

В2 - 5
СІ – 10
С2 – 15

10 (кожна стаття)

за

фаховому виданні **
Наукова стаття у виданні, яке ДБ7
входить
до
міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of
Science)**

20 (кожна стаття)

Участь у науковій всеукраїнській ДБ8
конференції
(за
умови
опублікування тез доповіді)**

5 (кожна теза)

Участь у науковій міжнародній ДБ9
конференції
(за
умови
опублікування тез доповіді)**

10 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво**

15

Рекомендація
Вченої
факультету/інституту
аспірантури/ад’юнктури

ДБ10

ради ДБ11
до

5

(за наявності);
Диплом
магістра/спеціаліста
відзнакою

з ДБ12

10

*- диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
** - за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як
30 балів за публікації та участь у конференціях).
5. Зарахування на загальних підставах буде проводитись за сумою балів,
отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові
досягнення.
Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури та
ад’юнктури нараховуватиме екзаменаційна комісія факультету/інституту по
прийому вступного іспиту зі спеціальності.
6. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при
зарахуванні до аспірантури (ад'юнктури) матимуть вступники:


рекомендовані до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) Вченою радою
вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;



які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;



мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях;



мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним
спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2;



направлені Міністерством освіти і науки України на навчання цільовим
призначенням для вищих навчальних закладів країни.

