Центр гуманітарної освіти НАН України
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇ ЕКСТЕРНОМ
аспірантами без відриву від виробництва, здобувачами установ НАН України,
а також аспірантами і здобувачами неакадемічних установ .
1. До навчальної частини Центру гуманітарної освіти НАН України /к. 121/
подаються списки кандидатур на складання кандидатського іспиту екстерном на
бланку установи НАН України за формою:
для аспірантів:
№ п/п Прізвище, ім’я, та по
Форма навчання /з відривом та без
Примітка
батькові /повністю/
відриву від виробництва, за контрактом/
для здобувачів:
№ п/п Прізвище, ім’я, та по батькові
Посада Рік закінчення в.н.з.
Примітка
/повністю/
2. Прийом документів за вищеназваною формою здійснюється двічі на рік:
до 01 травня - весняна сесія; до 01 жовтня - осіння сесія
3. Екзаменаційні сесії відбуваються двічі на рік:
весняна сесія: травень - червень; осіння сесія: жовтень - листопад
4. Кандидатський іспит з філософії передбачає виконання 3-х обов’язкових видів робіт:
1/ підготовка реферату з актуальних питань філософії.
Теми реферату затверджуються викладачами Центру, які ведуть відповідні інститути або
директором чи заступником директора у дні прийому відвідувачів.
Терміни затвердження тем рефератів
Терміни подання рефератів до науковометодичного кабінету /к. 120/
до 15 березня - весняна сесія
до 01 травня - весняна сесія
до 15 вересня - осіння сесія
до 01 жовтня - осіння сесія
Реферат подається в друкованому вигляді українською мовою. В рефераті обов’язково на
2-3 сторінках додається аналіз філософсько-методологічних питань напрямку дисертаційного
дослідження. З вимогами, що стосуються написання і оформлення реферату, можна
ознайомитися в науково-методичному кабінету Центру /к. 120/.
Реферат рецензується і оцінюється за п’ятибальною системою. Оцінка за реферат є
складовою загальної оцінки кандидатського іспиту.
2/ співбесіда з філософських праць, що репрезентують основні напрямки вітчизняної та
світової філософії, оцінюється за заліковою системою: “зараховано”, або “незараховано”.
Терміни проведення співбесід:
від 15 до 31 травня - весняна сесія; від 15 до 30 жовтня - осіння сесія;
3/ іспит проводиться в двох формах: усній та письмовій - пишуться тези, що зберігаються в
Центрі впродовж одного року.
5. У аспірантів та здобувачів НАНУ, зарахованих на умовах контракту, а також аспірантів і
здобувачів неакадемічних установ кандидатські іспити приймаються за оплату.
Ця категорія осіб погоджує з директором чи заступником директора Центру питання
дозволу складання кандидатського іспиту в Центрі і після цього подає завідувачу навчальною
частиною /к. 121/ у вищезазаначені терміни наступні документи:
а/ листи-клопотання на офіційному бланку установи на ім’я директора Центру з
проханням прийняти кандидатський іспит з філософії екстерном, вказавши посаду, прізвище,
ім’я та по батькові здобувача;
б/ копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної
кваліфікації спеціаліста, або магістра, завірену нотаріально;
в/ особовий листок з обліку кадрів, завірений відділом кадрів;
г/ реферат;
д/ паспорт пред’являється особисто.
Якщо оплата здійснюється за перерахунком, то у клопотанні треба вказати: “оплата
гарантується” за підписом керівника та головного бухгалтера установи.
Інформація про вимоги до складання вступних та кандидатських іспитів з філософії та
Допоміжні матеріали для підготовки знаходяться на сайті ЦГО: http://cgo.org.ua

