Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення
вступників до аспірантури/ад’юнктури для здобуття
наукового ступеня доктора філософії
Навчальні та наукові досягнення

Код

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий
за останні два роки, що підтверджує рівні С1 – С2

ДБ1

С1 – 5
С2 – 10

Диплом переможця та призера міжнародної
студентської олімпіади з фаху*

ДБ2

40

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

ДБ3

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

ДБ4

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

ДБ5

Диплом лауреата премії НАН України для молодих
учених та студентів вищих навчальних закладів за
обраною спеціальністю*
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку
наукових фахових видань України (за обраною
спеціальністю)**
Стаття у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index
Copernicus та інші) за обраною спеціальністю**
Одноосібна монографія або розділ у колективній
монографії, яка рекомендована до друку вченою
радою факультету/інституту чи ВНЗ**
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за
умови опублікування тез доповіді за обраною
спеціальністю)**
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови
опублікування тез доповіді за обраною
спеціальністю)**

Кількість балів

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

ДБ6

10

ДБ7

15 (кожна стаття)

ДБ8

25 (кожна стаття)

ДБ9

10

ДБ10

5 (кожна теза)

ДБ11

10 (кожна теза)

Патент або авторське свідоцтво на винахід за
обраною галуззю знань***

ДБ12

20

Рекомендація Вченої ради факультету/інституту до
аспірантури/ад’юнктури (за наявності)

ДБ13

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною
спеціальністю

ДБ14

10

диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
за період не більше трьох років до моменту вступу
(в сумі не більше як 60 балів за публікації та участь у конференціях);
*** за період не більше трьох років до моменту вступу.
*
**

