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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1 Положення про підсумковий кваліфікаційний іспит зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» 
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)», Положення про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті 
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Положення про 
організацію освітнього процесу здобувача вищої освіти третього рівня 
ступеня доктора філософії в Інституті біоенергетичних культур і цукрових 
буряків НААН за спеціальностями 201 – «Агрономія» та 
202 – «Захист і карантин рослин» освітньо-наукові програми зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та «Захист і карантин рослин» в 
Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

2 Підсумковий кваліфікаційний іспит зі спеціальностей 
201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» є формою оцінювання 
рівня теоретичної фахової підготовки аспіранта за результатами вивчення 
дисциплін професійної підготовки та науково-практичних аспектів 
відповідно до обраного напряму дисертаційної роботи. 

3  Положення про підсумковий кваліфікаційний іспит зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» 
регламентує порядок проходження випробування. 

4  Строки проведення підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» 
регламентуються індивідуальним планом виконання освітньо-наукової 
програми підготовки доктора філософії. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСУМКОВОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
201 – АГРОНОМІЯ 202 – ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 

1  Основне завдання підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» це 
встановити рівень теоретичної та практичної фахової підготовки 
випускників аспірантури до наукової діяльності. Контрольний захід 
визначає набуття аспірантом теоретичних знань, умінь, навичок і 
відповідних компетентностей та підготовленості аспіранта до самостійної 
науково-дослідної діяльності. 

2  Методичне забезпечення підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальності 201 – «Агрономія» та спеціальності 202 – «Захист і карантин 
рослин» розроблюється робочою групою спеціальності (проєктною 
групою) у вигляді програми підсумкового кваліфікаційного іспиту. 

3  Підсумковий кваліфікаційний іспит зі спеціальності 
201 – «Агрономія» та спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин» 
проводиться за програмою, що складається з двох частин: загальної 
програми зі спеціальності та додаткової програми, яка розробляється 



відповідно до специфіки дисертаційної роботи аспіранта. 
4  Загальна програма підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» 
складається з розділів відповідної спеціальності, згідно освітньо-
наукових програм та затверджується Вченою радою інституту. 

5  Додаткова програма підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальності 201 – «Агрономія» та спеціальності 202 – «Захист і 
карантин рослин» повинна включати питання, пов’язані з напрямом 
дисертації аспіранта, а також враховувати останні наукові досягнення та 
найновішу наукову літературу. 

6  Програми підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» 
зберігаються у аспірантурі інституту. 

7  Підсумковий кваліфікаційний іспит здійснюється 
екзаменаційною комісією, склад якої призначається наказом директора 
інституту, після повного виконання аспірантом освітньо-наукової 
програми, з метою встановлення фактичної відповідності рівня 
теоретичної та практичної фахової підготовки вимогам фахових 
компетентностей випускників аспірантури за спеціальностями 
201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин». 

 
ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

201 – АГРОНОМІЯ 202 – ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 
 

1  До підсумкового кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей 
201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» допускаються 
аспіранти, які виконали освітньо-наукову програму підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

2  Прийом підсумкового кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей 
201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» здійснюється за 
програмою, яка розробляється відповідно до цього Положення п. 2 та 
освітньо-наукової програми відповідної спеціальності. 

3  Підсумковий кваліфікаційний іспит зі спеціальності 
201 – «Агрономія» та спеціальності 202 – «Захист і карантин рослин» 
проводиться на 4 році навчання або раніше, за умов виконання 
індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії та складається з двох частин. 

4  Перша частина підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» 
служить для перевірки теоретичної підготовки аспіранта зі спеціальності, 
з використанням екзаменаційних білетів, у письмово-усній формі. 

5  Друга частина підсумкового кваліфікаційного іспиту зі 
спеціальностей 201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» являє 
собою усне опитування від екзаменаційної комісії задля перевірки навиків 
аспіранта формулювати відповіді, питання; складання плану досліджень, 



пояснення отриманих результатів дослідження; здатності до наукового 
пошуку в межах чітко окресленої проблеми, компетентності у напрямі свого 
дослідження та огляду публікації з напрямом дослідження аспіранта. 

6  На випробуванні можуть бути присутні члени проєктної групи та 
керівники відділів інституту, які приймають участь у підготовці 
аспірантів, наукові керівники аспірантів. 

 

IV. ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ З ПРИЙОМУ ПІДСУМКОВОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

201 – АГРОНОМІЯ ТА 202 – Захист І КАРАНТИН РОСЛИН 
1 Екзаменаційна комісія з прийому підсумкового кваліфікаційного 

іспиту зі спеціальностей 201– «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин 
рослин» призначається директором інституту в складі голови комісії, 
чотирьох членів – докторів наук і кандидата наук (секретаря екзаменаційної 
комісії) з наукових або науково-педагогічних працівників, які працюють в 
інституті за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності. 

2  Головою комісії не може бути призначено наукового керівника та 
близьких осіб аспіранта. 

3  Відповідальність за дотримання встановленого порядку 
проведення підсумкового кваліфікаційного іспиту несе голова 
екзаменаційної комісії. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТИ СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

201 – АГРОНОМІЯ 202 – ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН 
1 Рівень знань аспіранта оцінюється виходячи з таких критеріїв: 

Рейтинг 
аспіранта, 

бали 

Оцінка Визначення оцінки ЕСТS 

за національною шкалою ECTS  

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку  
 

90-100 відмінно 

зараховано 

А 
ВІДМІННО – відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок 

82-89 

добре 

В 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

75-81 С 
ДОБРЕ – в загальному правильна 
робота з певною кількістю грубих 
помилок 

67-74 
задовільно 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

60-66 Е 
ДОСТАТНЬО – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

35-59 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю 
повторного складання 

0-34 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

F 
НЕЗАДОВІЛЬНО – з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 



 

2 У разі неявки аспіранта на підсумковий кваліфікаційний іспит з 
поважних причин він може бути допущений до складання випробування 
протягом навчання в аспірантурі. 

3 Аспірант, який одержав за результатами підсумкового 
кваліфікаційного іспиту оцінку «незадовільно», не допускаються до захисту 
наукових досягнень у формі дисертації та може бути допущений до повторного 
складання випробування протягом навчання в аспірантурі. 

4 Результати підсумкового кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей 
201 – «Агрономія» та 202 – «Захист і карантин рослин» вносяться до 
індивідуального плану роботи аспіранта; протоколи випробування 
зберігаються в аспірантурі інституту. 

5 За умови виконання індивідуального плану в повному обсязі, після 
складання комплексного іспиту зі спеціальностей 201 – «Агрономія» та 
202 – «Захист і карантин рослин», аспіранту видається академічна довідка про 
виконання відповідної освітньо-наукової програми, зразок якої затверджено 
МОН України (наказ «Про внесення змін до наказу МОН України від 
12.05.2015 № 525» № 701 від 22 червня 2016 року). 


