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1. Пояснювальна записка
Мета вступного випробування для вступу на здобуття освітньонаукового 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.
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Загальні критерії оцінки
Обґрунтування вибору напряму дослідження
Зв’язок напряму наукової роботи із сучасними
дослідженнями у відповідній галузі знань майже не видно.
Дуже стисло розкрито сутності наукової проблеми або
завдання
Висвітлено сутність наукової проблеми а також зв’язок
з дослідженнями у відповідній галузі знань.
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
Предмет та об’єкт визначено
Мета і завдання дослідження

Мета і завдання дослідження опосередковано
стосуються предмета та об’єкта дослідження
Мета і завдання дослідження поставлені відповідно до
предмета та об’єкта дослідження а також наукової
проблеми
Наявність публікацій за вибраним напрямом наукового
дослідження.

0-5
балів
6 – 15
балів

0-3
балів
0-7

Наявність тез доповідей за вибраним напрямом
наукового дослідження на конференціях
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.
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