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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення кандидатських іспитів  

у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 
 

І. Загальні положення 

1.1. Положення укладено на основі "Положення про підготовку науково-педагогічних і 

наукових кадрів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 

1999 р. № 309, чинних нормативно-правових документів МОН України. 

1.2. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових  

кадрів. Вони проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і 

культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості 

його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів 

здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.  

1.3. Відповідальність за організацію та координацію діяльності кафедр щодо проведення 

занять з підготовки та складання кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, 

спеціальності та контролю їх якості покласти на відділ  докторантури та аспірантури. 

1.4. Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. Терміни 

проведення сесій встановлюються ректором університету. У разі подання дисертаційної 

роботи працівником університету на захист (підтверджується відповідним документом) 

іспит може бути прийнятий поза строками сесії. 

1.5. Кандидатські іспити в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені 

Івана Франка приймаються з таких дисциплін. 

- філософії; 

- іноземної мови (англійська, німецька, французька); 

- спеціальностей, для яких відкрита постійнодіюча аспірантура. 

1.6. Здобувач, який має вищу освіту із спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої 

підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради 

складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі 

науки за переліком наукових спеціальностей. 

1.7. З метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім’я ректора заяву 

(Додаток 1), витяг з рішення вченої ради ВНЗ, де виконується дисертаційна робота, про 

затвердження теми наукового дослідження, ксерокопію диплома про вищу освіту і 

кваліфікацію спеціаліста або магістра, ксерокопію паспорта. 

 

ІІ. Порядок складання кандидатських іспитів 

2.1. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності. 

2.2. Для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни наказом ректора університету 

призначаються комісії у складі голови  (як правило ректор або проректор з наукової 

роботи) і не менше двох-трьох членів з числа кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників, докторів і кандидатів наук. У разі необхідності можуть запрошуватися 

фахівці з інших ВНЗ України. 

2.3. Кандидатські іспити з філософії приймаються за типовою програмою, затвердженою 

МОН України.  

Комісія з філософії повинна включати не менше одного доктора наук і одного кандидата 

наук.  



Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є підготовка 

аспірантом або здобувачем реферату за темою, визначеною кафедрою філософії імені 

професора Валерія Григоровича Скотного. 

 

2.4. Кандидатські іспити з іноземної мови приймаються за типовою програмою, 

затвердженою МОН України.  

У комісію з іноземної мови включаються не менше двох кандидатів філологічних наук з 

відповідної кафедри, а також викладачі спеціальних кафедр, що мають наукові ступені і 

вільно володіють відповідною іноземною мовою. 

Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з іноземної мови є підготовка 

аспірантом або здобувачем реферату за висновками огляду новітньої літератури, виданої 

відповідною іноземною мовою, за темою дисертації аспіранта або здобувача. 

2.5. Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за основною програмою, 

затвердженою МОН України і за додатковою (індивідуальною), розробленою кафедрою і 

затвердженою Вченою радою факультету або університету. Додаткова програма повинна 

включати нові розділи відповідної наукової спеціальності та питання, пов’язані з 

напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення відповідної 

галузі науки і найновішу наукову літературу. Зразок титульної сторінки додаткової 

програми наведено у Додатку 2. 

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту зі спеціальності повинно входити 

не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом 

наук з цієї спеціальності. 

Умовою допуску до складання кандидатського іспиту зі спеціальності є висновок 

наукового керівника аспіранта або здобувача про готовність дисертації до розгляду на 

розширеному засіданні кафедри або семінару та додатковою програмою. 

2.6. Кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності проводяться, за 

рішенням комісії, з використанням білетів або без них. Білети затверджуються 

завідувачем відповідної кафедри, який несе відповідальність за наявність програм 

кандидатських іспитів, перелік питань та формування білетів. 

 

ІІІ. Документація щодо приймання кандидатських іспитів 

3.1. Білети, іспитові листи і реферати зберігаються після іспиту протягом року на 

відповідних кафедрах. 

3.2. Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою "відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовільно". 

3.3. На кожного здобувача заповнюється протокол іспиту (Постанова КМУ від 01.03.1999 р. 

№ 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 

кадрів), до якого вносяться прізвища та ініціали членів комісії, присутніх на іспиті, з 

обов’язковим зазначенням їхнього наукового ступеня, вченого звання і посади, а також 

інша інформація, яка передбачена формою протоколу. Протоколи комісії передаються 

головою комісії у відділ докторантури та аспірантури здаються і зберігаються в архіві 

університету впродовж 50 років (наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. 

№ 578/5 "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, 

підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів"). 

3.4. Допуск до кандидатських іспитів здійснюється наказом ректора.  

3.5. У разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну 

сесію не дозволяється. Рішення комісії може бути оскаржене аспірантом або здобувачем 

впродовж трьох днів перед ректором університету, але не пізніше строків сесії. Для 

розгляду апеляцій (оскаржень) щодо екзаменаційної оцінки створюється апеляційна 



комісія, яка розглядає справу по суті та приймає остаточне рішення. Склад апеляційної 

комісії затверджується наказом ректора університету. 

3.6. Про складання кандидатських іспитів у відділі докторантури та аспірантури готується, 

реєструється та видається посвідчення встановленої форми, а за місцем складання 

останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюється на єдине 

посвідчення. 

3.7. Для підготовки і складання іспиту здобувачі подають у відділ докторантури та 

аспірантури в термін, встановлений проректором з наукової роботи, заяви та необхідні 

документи. 

3.8. Оплата за підготовку та прийом кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та 

спеціальності проводиться як фізичними, так і юридичними особами (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 "Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності"). Від оплати 

звільняються лише аспіранти, які навчаються за державною формою підготовки та за 

кошти фізичних і юридичних осіб з відривом та без відриву від виробництва. Кошторис 

витрат визначається бухгалтерією університету і на початку навчального року 

затверджується ректором університету. 

3.9. Робота викладачів з підготовки та прийому іспитів враховується в навчальному 

навантаженні відповідно до наказу МОН України від 07.08.2002р. № 450 "Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів". 

3.10. Термін чинності кандидатських іспитів не встановлений. 

3.11. Відповідальність за дотримання вимог встановленого порядку проведення 

кандидатських іспитів несе голова відповідної комісії зі складання кандидатського 

іспиту та ректор університету. 

3.12. Іспити, що прийняті з порушення вимог цього Положення, вважаються недійсними. 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

 

Проректор з наукової роботи      Пантюк М.П.  

 

Юрисконсульт        Буховський А.В. 

 

Головний бухгалтер       Черевко С.Я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про порядок проведення 

кандидатських іспитів у ДДПУ імені Івана Франка 

 

 

Ректорові Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

проф. Н.В. Скотній 

___________________________________ 
(посада,  

 

___________________________________ 
прізвище та ініціали) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу допустити мене до підготовки та складання кандидатських іспитів 

з філософії та іноземної мови ____________________________________________ 
(зазначити якої) 

 

Шифр і назва наукової спеціальності: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Тема наукового дослідження: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Тема затверджена Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка (протокол № __ від 

__ ______________ 201_ р.) 

 

 

 

__ ______________ 201_ р.      ____________________ 
(підпис) 

 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________ 
 

Наказ про допуск до складання кандидатських іспитів   № __  від  __ ______________ 201_ р.) 

 

Оцінки: 

Філософія: ____________________ 

Іноземна мова: _________________ 

 



Додаток 2 

до Положення про порядок проведення 

кандидатських іспитів у ДДПУ імені Івана Франка 

 

 

"Затверджено" 

Вченою радою _________________________ 
факультету (інституту) 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

протокол  № ___ від ___ ___________ 201_ р. 

 

Декан _____________  ___________________ 
(підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА 
 

кандидатського іспиту зі спеціальності  

__________ ________________________ 
(шифр)   (назва спеціальності) 

 

аспіранта ___ року навчання 
 

 

Тема дисертаційного дослідження: 

"______________________________________________" 

 
 

 

Прізвище, імʼя, по батькові 

 

 

 

 

 
 

Схвалено і затверджено 

кафедрою ___________________________ 

(протокол № ___ від____________ 2013 р.) 

Завідувач кафедри _______  _____________ 
 (підпис)       (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

Дрогобич, 2013 


