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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок складання кандидатських іспитів 
 

1. Положення розроблено відповідно до «Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 року № 261, чинних нормативно-правових документів 

Міністерства освіти і науки України. *Положення діє для осіб до 2016 року 

набору. 

2. Кандидатські іспити як складова атестації здобувачів вищої освіти 

проводяться з метою встановлення глибини професійних та світоглядних знань їх 

підготовленості до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання 

кандидатських іспитів здобувачами вищої освіти є обов’язковим для присудження 

їм наукового ступеня кандидата наук.  

3. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови 

(англійської, німецької або французької) і спеціальності. Якщо для підготовки 

дисертації потрібні знання іншої іноземної мови, за рішенням Вченої Ради може 

бути дозволено складання кандидатського іспиту з цієї мови.  

4. У разі невідповідності кваліфікації особи, яка здобуває науковий ступінь, 

галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, вона складає не менше двох 

додаткових кандидатських іспитів для забезпечення відповідного рівня 

теоретичної підготовки.  

5. Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, що 

складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОН України, і 

додаткової програми, що розробляє профільна кафедра (наукова лабораторія), які 

забезпечують викладання (здійснення робіт) за відповідною спеціальністю.  

6. Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності повинна 

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

напрямом дослідження здобувача вищої освіти, з урахуванням останніх досягнень 

у відповідній галузі науки та найновішої наукової літератури. Комісії з приймання 

кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначає ректор Університету у 

складі голови і не менше трьох членів з числа кваліфікованих спеціалістів – 

докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук).   

7. Перед складанням кандидатських іспитів з іноземної мови та філософії 

здобувачі, не пізніше ніж за місяць до початку складання іспитів, подають до 

докторантури та ад’юнктури реферати або наукову статтю іноземною мовою.  

8. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту зі спеціальності має 

входити не менше трьох фахівців, два з яких – доктори наук, а третій – доктор 

філософії (кандидат наук) з цієї спеціальності.  

9. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії мають 

входити не менше трьох фахівців, один з яких – доктор філософських наук.  



10. До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови 

мають входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також 

викладач кафедри або науковий співробітник, який має науковий ступінь зі 

спеціальності особи, яка здобуває науковий ступінь доктора філософії (кандидата 

наук) і вільно володіє відповідною іноземною мовою.  

11. На кандидатських іспитах можуть бути присутні також члени 

відповідної спеціалізованої вченої ради, ректор і проректори Університету, 

представники МОН та МВС України. Кандидатські іспити проводяться з 

використанням екзаменаційних білетів. У процесі підготовки до відповіді 

здобувач вищої освіти використовує листки усної відповіді, що зберігаються після 

іспиту протягом року.  

12. Рівень знань здобувача вищої освіти оцінюється за чотирибальною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). На кожного здобувача вищої 

освіти заповнюється протокол засідання комісії з приймання кандидатського 

іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспитах, з 

обовязковим зазначенням їх наукового ступеня,ученого звання і посади. 

13. Протоколи засідання комісій з приймання кандидатських іспитів 

зберігаються в докторантурі та аспірантурі протягом десяти років. Допуск до 

складання кандидатських іспитів здійснюється наказом ректора Університету. 

14. Докторантура та аспірантура не  пізніше ніж за місяць повідомляє 

осіб, зазначених у наказі, про допуск до складання кандидатських іспитів, час і 

місце їх проведення. 

15. Кандидатські іспити приймаються організовано двічі на рік у формі 

сесій. Строки проведення сесій встановлює ректор Університету. 

16. Після складання кожного кандидатського іспиту здобувачу вищої 

освіти видається посвідчення встановленої форми,а за місцем складання 

останнього кандидатського іспиту всі видані посвідчення замінюються на єдине 

посвідчення. 

17. Іноземці та особи без громадянства складають кандидатські іспити на 

загальних підставах. 

18. Приймання кандидатських іспитів у здобувачів вищої освіти, 

підготовка яких здійснюється за державним замовленням, на умовах контракту 

(договору). 

19. Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення 

кандидатських іспитів несуть голова відповідної комісії та ректор Університету. 

20. Кандидатські іспити, прийняті з порушенням вимог цього Положення, 

вважаються не дійсними. 

 

 

 


