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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення кандидатських іспитів у
Житомирському державному технологічному
університеті
І. Загальні положення
1.1 Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і
наукових кадрів (з числа громадян України). Кандидатські іспити проводяться з метою
встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача
наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науководослідної діяльності.
Складання кандидатських іспитів здобувачами наукового ступеня кандидата
наук є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.
Відповідальність за організацію та координацію діяльності кафедр щодо
проведення занять з підготовки до складання кандидатських іспитів з філософії,
іноземних мов, спеціальності та контролю їх якості, покладається на «Аспірантуру,
докторантуру» університету.
1.2 Для прикріплення до «Аспірантури, докторантури» університету з метою
складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім’я ректора заяву, витяг з рішення
Вченої ради навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна
робота, про затвердження теми дисертації, ксерокопію диплома про вищу освіту і
кваліфікацію спеціаліста або магістра, ксерокопію паспорта.
У разі прикріплення здобувача для складання кандидатських іспитів, науковий
керівник не призначається.
2. Порядок складання кандидатських іспитів
2.1 Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і
спеціальності.
Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької,
та французької мов. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої мови, ректор
університету може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.
2.2 Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі
науки, з якої підготовлена дисертація, на підставі рішення відповідної спеціалізованої
вченої ради складає додатковий кандидатський іспит з наукової спеціальності
відповідної галузі науки за Переліком наукових спеціальностей.
2.3 Кандидатські іспити зі спеціальності складаються при наявності відкритої
аспірантури за відповідною науковою спеціальністю або наявності спеціалізованої вченої
ради з відповідної наукової 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.
Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмою, яка
складається з двох частин:
- типової програми, затвердженої МОН України,
- додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою та затверджується
рішенням
вченої ради відповідного структурного підрозділу: інституту/факультету
університету не пізніше ніж за два тижні до початку сесії.
Додаткова програма кандидатського іспиту за спеціальністю повинна включати
нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом
досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі
науки і новітню наукову літературу.
За рішенням екзаменаційної комісії, кандидатський іспит зі спеціальності, в
залежності від обсягу матеріалу, може проводитися в два етапи з виставленням загальної
оцінки.
2.4 Кандидатські іспити з філософії приймаються за типовою програмою,
затвердженою МОН України.
Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є підготовка
аспірантом або здобувачем реферату за темою, визначеною кафедрою гуманітарних наук
університету.
2.5 Кандидатські іспити з іноземної мови приймаються за типовими
програмами, які затверджені МОН України.
Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з іноземної мови є
підготовка аспірантом або здобувачем реферату за висновками огляду новітньої
літератури, виданої відповідними іноземними мовами, за темою дисертації аспіранта або
здобувача та складання граматичного тесту.
2.6 Кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності
приймаються комісійно (особа, яка складає будь-який кандидатський іспит, дає відповіді
виключно всьому складу предметної комісії, а не декільком її членам або одному з членів
комісії).
Комісії з приймання кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються
наказом ректора університету у складі голови комісії (одного з проректорів університету)
і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів - докторів і кандидатів наук.
Накази про призначення комісій з приймання кандидатських іспитів в аспірантів і
здобувачів з числа громадян України готує «Аспірантура, докторантура» університету.
До складу комісії, з прийому кандидатського іспиту зі спеціальністі, повинні
входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій кандидат наук з цієї наукової спеціальності.
До складу комісії з прийому кандидатського іспиту з філософії повинно
входити не менше двох фахівців, один з яких повинен бути доктором філософських наук,
а інший - кандидатом філософських наук.
До складу комісії з прийому кандидатського іспиту з іноземної мови повинно
входити не менше двох викладачів відповідної кафедри іноземних мов, а також викладач
спеціальної кафедри або науковий працівник, який має науковий ступінь за

спеціальністю здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною
іноземною мовою.
Розрахунок навчального навантаження членів екзаменаційних комісій з
прийому кандидатських іспитів проводиться відповідно до затверджених обсягів
навчального навантаження за участь у прийманні кандидатських іспитів або кошторисів
витрат на приймання кандидатських іспитів на умовах договорів з надання освітніх
послуг.
Відповідальність за об’єктивність, обґрунтованість та відповідність оцінки
рівня знань здобувачів під час складання кандидатських іспитів і додаткових заліків
покладається на завідувачів відповідних кафедр та голів відповідних предметних комісій
з приймання кандидатських іспитів.
На кандидатських іспитах можуть бути присутні члени відповідної
спеціалізованої вченої ради університету, ректор, проректори, представники МОН
України, НАН України.
2.7 Кандидатські іспити, за рішенням екзаменаційної комісії, проводяться з
використанням екзаменаційних білетів (та списку питань за додатковою програмою – для
кандидатських іспитів зі спеціальності). Екзаменаційні білети з кандидатських іспитів
схвалюються на засіданні відповідної кафедри та затверджуються ректором/першим
проректором не пізніше ніж за два тижні до початку сесії.
Для підготовки відповідей на питання використовуються іспитові листи, які
зберігаються після іспиту протягом 1 (одного) року. Кількість іспитових листів на одну
особу, яка складає кандидатський іспит, становить відповідно до виду іспиту:
- з філософії – 2 (два) іспитові листи;
- з іноземної мови – 3 (три) іспитові листи;
- зі спеціальності – 3 (три) іспитові листи.
2.8 Рівень знань оцінюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно».
2.9 На кожну особу, яка складає будь-який кандидатський іспит, заповнюється
протокол кандидатського іспиту (див. Додаток 2 до Постанови КМУ від 01.03.1999 р.
№309), до якого вносяться прізвища та ініціали членів комісії, присутніх на іспиті, з
обов’язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання і посади, а також інша
інформація, яка передбачена формою протоколу.
Протоколи засідання комісій з прийому кандидатських іспитів зберігаються в
архіві університету.
Термін чинності кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови
Міністерством не встановлений. Кандидатський іспит зі спеціальності, за якою подано до
захисту дисертацію, складають, як правило, після попереднього подання дисертації, за
програмами, що відповідають чинному на той час Переліку наукових спеціальностей. У
випадку розбіжностей між назвою спеціальності, за якою вже складено кандидатський
іспит, та спеціальністю, за якою подано дисертацію, чинність раніше складеного іспиту
визначає спеціалізована вчена рада.
2.10 Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється
наказом ректора університету, який готує «Аспірантура, докторантура» університету.
Завідувач «Аспірантурою, докторантурою» університету повідомляє осіб, що
зазначені в наказі, про допуск до складання кандидатського іспиту, про час і місце
проведення кандидатського іспиту не пізніше, ніж за місяць до його проведення.

У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин, він може бути допущений
ректором університету до складання кандидатського іспиту протягом поточної іспитової
сесії.
Рішення комісії з приймання кандидатського іспиту може бути оскаржене
ректору університету здобувачем у терміни, встановлені комісією з прийому
кандидатських іспитів.
2.11 Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік, у формі
сесій. Як правило, строки сесій встановлюються наказом ректора університету::
- весняна сесія – з 15.05. до 15.06. календарного року;
- осіння сесія
– з 01.11. до 30.11. календарного року.
У разі подання здобувачем дисертації до спеціалізованої вченої ради для
захисту, відповідний кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією, як виняток,
але не частіше одного разу в квартал.
2.12 Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення
встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту, ці
посвідчення замінюються на єдине посвідчення (див. Додаток 3 до Постанови КМУ від
01.03.1999 р. №309).
2.13
Ректору,
проректорам
університету,
директору/декану
інституту/факультету складати кандидатські іспити за місцем основної роботи не
дозволяється.
2.14 Приймання кандидатських іспитів в аспірантів і здобувачів, підготовка
яких здійснюється за державним замовленням, проводиться за рахунок коштів
університету, а в аспірантів і здобувачів, підготовка яких здійснюється поза державним
замовленням, на компенсаційній основі (шляхом укладання відповідніх договорів з
надання освітніх послуг).
2.15 Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення
кандидатських іспитів, несуть голова відповідної предметної комісії, перший проректор і
ректор університету.
2.16 Кандидатські іспити, прийняті з порушенням вимог цього Положення,
вважаються недійсними. Їх результати анулюються наказом ректора університету.
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