
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В.Я. ДАНИЛЕВСЬКОГО 

НАМН УКРАЇНИ» 

 

 

 
Затверджено Вченою радою  

ДУ «Інститут проблем ендокринної 

патології ім. В.Я.Данилевського 

НАМН України» 02 лютого 2021р., 

протокол № 1 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ВСТУПУ ДО 

АСПІРАНТУРИ ДУ «ІПЕП НАМН» В 2021 РОЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХАРКІВ  

 



1. Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних 

випробувань. 

Оцінювання знань вступника до аспірантури відбувається за 100-

бальною шкалою:  90-100 балів –  відмінно», 80-89 балів – «дуже добре», 70-

79 балів – «добре», 60-69 балів – «задовільно», 59 і менше балів — 

«незадовільно».  

Якщо вступник, який бере участь у конкурсі на місця державного 

замовлення, одержав на вступному іспиті з іноземної мови 59 і менше  балів,  

він не допускається до складання наступного іспиту і  втрачає право участі у 

конкурсі. 

Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові 

коефіцієнти.  

Вступні випробування складаються з: 

- іспит з іноземної мови – для громадян України (в обсязі, який відповідає 

рівню не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 

Вступник, який підтвердив свій рівень знань з англійської мови, дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, 

сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від 

складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати зараховуються, як оцінка за 

вступний іспит в 100 балів. Іспит з української мови – для іноземних 

громадян (ваговий коефіцієнт – 0,25); 

- вступний іспит зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5); 

Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також 

враховуються наступні показники: 

– додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,15). 

2. Конкурсний бал вступника до аспірантури формується за наступною 

формулою: 

КБ = ВІС х 0,5+ ВІМ х 0,35 + ДБ* х 0,15; де: 

КБ- конкурсний бал; 

ВІМ – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою); 

ВІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою); 

ДБ* – додаткові бали за наукові досягнення згідно таблиці №1. 



3. 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; 

–     вчене звання, прізвище та ініціали передбачуваного наукового керівника. 
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Таблиця №1 

Порядок нарахування додаткових балів за наукові досягнення: 

Додаткові бали за наукові досягнення не повинні перевищувати в сумі 100 балів. 

№ 

п/п 

Наукові досягнення 

 

Кількість 

балів 

 

1 Публікація у науковому виданні, включеному до переліку 

наукових фахових видань України (за обраною 

спеціальністю) 

 

5  

(кожна 

стаття) 

 

2 Публікація у виданні,  яке входить до міжнародних 

наукометричних баз  Scopus або Web of Science  

(за обраною спеціальністю) 

 

15  

(кожна 

стаття) 

 

3 Одноосібна монографія, яка рекомендована до друку 

Вченою радою закладу вищої освіти чи АМН України  

 

15 

 

4 Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до 

друку Вченою радою закладу вищої освіти чи АМН 

України  

10 

 

5 Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови 

публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)** 

 

5  

(кожна теза) 

 

6 Участь у науковій міжнародній конференції (за умови 

публікації тез доповіді за обраною спеціальністю)** 

 

10  

(кожна теза) 

 

7 Патент або авторське свідоцтво про винахід за обраною 

галуззю знань 

10 

 

8 Рекомендація Вченої ради закладу вищої освіти або АМН 

України на вступ до аспірантури 

5 

 

9 Диплом магістра/спеціаліста з  

відзнакою за обраною спеціальністю 

 

5 

10 Призери міжнародних студентських олімпіад з фаху, 

переможці міжнародних конкурсів наукових робіт 

(підтверджено дипломом), призери всеукраїнських 

студентських олімпіад з фаху, переможці всеукраїнських 

конкурсів наукових робіт (підтверджуються дипломом) 

5 

11 Виступи на наукових конференціях в Україні та за 

межами (підтверджено сертифікатом або іншим 

документом) 

5 

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


