Додаток 1

«Затверджено»
Директор Інституту зоології
ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
член-кор. НАН України
______________ І.А.Акімов
_06_ серпня 2009 р.

Правила підготовки і проведення іспитів кандидатського мінімуму
по спеціальності в Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України для
аспірантів і здобувачів ступеня кандидата біологічних наук

Загальні положення
Ці правила регламентують
підготовку і проведення іспитів
кадидатського мінімуму із спеціальності і є додатком до діючого Положення
Інституту зоології ім. І.І.Шмальагузена НАН України про підготовку
наукових кадрів.
Підставою для розроблення цих правил є Постанова ВАК
України від 07.03.2007 р. № 423, Накази ВАК України від 29.05.2007 р. №
342, від 10.10.2008 р. № 555, інші діючі нормативно-правові акти.
1.Іспити кандидатського мінімуму в галузі 03.00.00 – біологічні науки
приймаються за такими спеціальностями: 03.00.08 - зоологія, 03.00.24 ентомологія, 03.00.025 - паразитологія, гельмінтологія, 03.00.16 - екологія,
03.00.14 - біологія розвитку.
Іспит кандидатського мінімуму із спеціальності повинен відповідати
шифру і спеціальності, за якою відбуватиметься захист кандидатської
дисертації .
2. Групи по підготовці до складання іспитів кандидатського мінімуму
по спеціальності
утворюються за один календарний місяць до дати
складання іспиту.
3. Групи по підготовці до складання іспитів кандидатського мінімуму
по спеціальності утворюються наказом директора на підставі:
- особистих заяв аспірантів і здобувачів ступеню к.б.н Інституту
зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України
- клопотань установ і особистих заяв аспірантів і здобувачів ступеню
к.б.н. інших наукових установ або вищих навчальних закладів України.
4. В рамках підготовки іспитів інститутом надається інформація про
програму кандидатського мінімуму з відповідної спеціальності, проводяться

консультації з провідними фахівцями, організовується прийом іспиту,
видається посвідчення про складання відповідного іспиту встановленого
зразка.
5. У разі невідповідності кваліфікації здобувача галузі науки, з якої
підготовлено дисертацію, здобувач складає не менше двох додаткових
кандидатських іспитів для забезпечення відповідного рівня його
теоретичної підготовки. Перелік додаткових кандидатських іспитів та їх
кількість в кожному окремому випадку визначає Вчена рада ІЗ НАН України
при наявності :
- особистих заяв аспірантів/здобувачів ступеню к.б.н
Інституту
зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України і ксерокопії диплома про повну
вищу освіту (спеціаліст, магістр).
- клопотань установ і особистих заяв аспірантів/здобувачів ступеню
к.б.н. інших наукових установ або вищих навчальних закладів України та
ксерокопії диплома про повну вищу освіту (спеціаліст, магістр).
6. Перелічені документи мають надійти до наукової частини інституту
не пізніше ніж за два місяці до початку весняної і осінньої сесій, визначених
Положенням Інституту про підготовку наукових кадрів.
7. Повідомлення про складання додаткових кандидатських іспитів за
формою, затвердженою наказом ВАК України від 05.06.2007 № 349
надсилаються за один календарний місяць до дати складання іспиту до ВАК
України.
8. Групи по підготовці до складання додаткових іспитів кандидатського
мінімуму по спеціальності утворюються на підставі рішення Вченої ради
наказом директора інституту. В рамках підготовки іспитів інститутом
надається
інформація про програму іспиту з відповідної спеціальності,
проводяться консультації з провідними фахівцями, організовується прийом
іспиту, видається посвідчення про складання відповідного іспиту
встановленого зразка.
9. Приймання кандидатських іспитів в аспірантів, підготовка яких
здійснюється за державним замовленням установ НАН України проводиться
за рахунок коштів наукової установи, а в аспірантів, підготовка
яких здійснюється поза державним замовленням та здобувачів ступеня
кандидата біологічних наук - на компенсаційній основі.
За станом на ІІ півріччя 2010 р. сума компенсації складає 450 грн. за
один іспит. Сума індексується не частіше двох разів на рік.
10. Організація підготовки і проведення іспитів кандидатського
мінімуму покладається на Вченого секретаря інституту.

