
Складання 

КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ  
 
 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ 

 

  Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і 

спеціальності. 

Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови приймаються за 

типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

Кандидатські іспити зі спеціальності можна скласти за наявності 

затвердженої Вченою радою теми дисертації. 

Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, що 

складаються з двох частин: типової програми, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України  і додаткової програми,  що розробляється і 

затверджується відповідною кафедрою ДУТ. 

Бажаючі скласти кандидатські іспити повинні подати до відділу  

аспірантури та докторантури заяву про допуск до складання іспиту за 

встановленим зразком та реферат за 30 днів до початку сесії. 

Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності подається за 

встановленою формою список наукових праць, що опубліковані у наукових 

фахових виданнях (не менше двох) та ксерокопії публікацій (текст, титульна 

сторінка, зміст видання).   

Допуск аспірантів (здобувачів) до складання кандидатського іспиту 

здійснюється за наказом ректора ДУТ не пізніше ніж за два тижні до 

проведення кандидатського іспиту. 

У разі неявки аспіранта (здобувача) на іспит з поважних причин він 

може бути допущений до складання кандидатського іспиту протягом поточної 

або наступної сесії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Ректору Державного університету 

телекомунікацій 

Толубку Володимиру Борисовичу 
 

аспіранта________________________

________________________________ 
                                                                                                                                         ( рік та форма навчання) 

________________________________

________________________________ 
                                                                                                      ( назва кафедри) 

________________________________

________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

__________________________________________________ 

(телефони: службовий, домашній, мобільний, e-mail) 

 

 
ЗАЯВА 

 

Прошу Вас дозволити скласти кандидатський іспит із філософії у  

весняну  сесію. 

 

Або 

 

 

Прошу Вас дозволити скласти кандидатський іспит із іноземної мови 

(у дужках вказати відповідну назву іноземної мови – англійська)  за 

спеціальністю 

_______________________________________________________________ 

(шифр) (повна назва наукової спеціальності  ) 

________________________________________________________________ 

 

 Або 

 

Прошу Вас дозволити скласти кандидатський іспит із спеціальності 

_______________________________________________________________ 

(шифр) (повна назва наукової спеціальності  ) 

________________________________________________________________ 

 у весняну сесію 

 

«_____»__________ 2016                                                       ________________ 
                                                                                                              (підпис)                                                         

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Ректору Державного університету 

телекомунікацій 

Толубку Володимиру Борисовичу 

 

Здобувача наукового ступеню 

кандидата наук  

_______________________________ 

_______________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

_______________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 

(телефони: службовий, домашній, мобільний, e-mail) 

 

 

 

 

 
ЗАЯВА 

 

Прошу прикріпити мене до Державного університету 

телекомунікацій здобувачем для складання кандидатського іспиту 

з_______________________ 

(іноземної мови (вказати яка), філософії, зі спеціальності) 

 

 

 

 

«_____»__________ 2016                                                                                   ________________ 

                                                                                                               (підпис)                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Перелік документів, які необхідно подати до заяви: 

 

1. витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де 

виконується дисертаційна робота; 

2. реферат; 

3. список наукових праць. 
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