


ДО ВІДОМА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД 
• ВАК України нагадує, що повідомлення в "Бюлетені ВАК України" і журналі " Н а у п м і 

світ"про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук відповідаю ш 
постанов президії ВАК України від 16 січня 1997 року №3/1 і від 26 березня 1998 року №02/3 повний 
подаватися до редакції одразу після прийняття дисертації до захисту спеціалізованою вченою разшх 
Повідомлення повинні бути подані безпосередньо редакції або надіслані рекомендованим листом за 
формою згідно з нормативними документами ВАК України разом з копією платіжного доручення або 
квитанцією про поштовий переказ вартості публікації. 

• Вартість публікації з 1 січня 2009 року - 60 грн. 
S Банківські реквізити для оплати повідомлень: ВД «Науковий світ». Р/р №26007000110414 у ВАТ 
КБ «Хрещатик», МФО 300670, код 33500661 

ЗРАЗОК 
Вища атестаційна комісія У країн 

Повідомлення про захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) наук 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувана - Іваненко Іван Іванович 
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - асистент кафедри української ліщшуря 
Вінницького державного педагогічного університету ім.Михайла Коцюбинського 
Назва дисертації- "Драматургія Олександра Олеся" 
Шифр та назва спеціальності - 10.01.01 - українська література 
Шифр спеціалізованої ради - Д 01.24.02 
Назва установи, її підпорядкованість, адреса і телефон-в Інституті літератури Ы. Т Г Шешчешж 
HAH України (01001, м.Київ, вул. Грушевського, 4; т.278-28-79) 
Науковий керівник - Дмитрук І.Є., к.філол.н., старший науковий співробітник «Інститут жтери^ри 
ім.Т.Г.Шевченка HAH України) 
Офіційний опонент - Сидоренко І.В., д.філол.н., проф., завідувач відділу (Інститут і і і ц ш і р і 
ім. Т.Г. Шевченка HAH України) 
Офіційний опонент - Солоха Н.Д., д.філол .н., проф. (Київський національний ушверопгг ім. Тяркж 
Шевченка) 

Голова спеціалізованої вченої ради Д 01.24.02 (Прізвище та ініціали) 

М.П. 
Примітка. Наукового керівника вказують лише здобувані кандидатського ступеня. Здобувачі жжтсрсыззпз 

ступеня вказують третього опонента. Повідомлення надсилається у 2-х примірниках на офіційному б л ш і з 
відбитком печатки установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада. Повідомлення в черговий номер журшхч 
редакція приймає без обмежень до останнього числа місяця включно. Вихід журналів друком: «Науковий свп> - 1-го 
числа, через місяць після подання журналу на виробництво* (тобто, якщо повідомлення прийнято до 1-го лютого, то 
журнал вийде у світ 1-го березня), «Бюлетень ВАК України» - 20-го числа наступного місяця. 

Повідомлення з орфографічними, стилістичними чи термінологічними помилками в назвах дисертацій, 
з поправками від руки або з нерозбірливим друком не публікуються. 

Якщо у Вас є справа у ВАК: 
1. Атестаційні справи здобувачів приймають з 10.00 до 16.00 у понеділок, вівторок і четвер. 
2. Дипломи та атестати видають з 10.00 до 12.00 та з 15.00 до 16.00 у понеділок, вівторок, середу і четвер. 
2. Голова ВАК України В.Ф. Мачулін приймає відвідувачів щосереди зІІ.ОО до 13.00. 
3. Перший заступник голови ВАК України В.Д. Бондаренко приймає відвідувачів щочетверга з 11.00 до 13.06. 
4. Заступник голови ВАК України Л.Є. Шкляр приймає відвідувачів щовівторка з 10.00 до 12.00. 
5. Учений секретар ВАК України М.С. Держалюк приймає відвідувачів щовівторка з 11.00 до 13.00. 
6. Начальники відділів приймають відвідувачів щодня, крім п'ятниці, з Д4.00 до 17.00. 
7. Повідомлення про захист дисертацій приймають в к. 405 щодня з 10.00 до 17.00. 
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Засновник - Вища атестаціям комісія України. 
Видається з травня 1997 року. 
Видавець — редакція «Бюлетеня Вищої 

атестаційної комісії України». 
Виходить 12 разів нарік. 
Свідоцтво про державну реєстрацію 
КВ№ 2261 від 07.09.1996 р. 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 

В.Ф. Мачулін, 
голова редакційної колегії, 

В.Д. Бондаренко, Л.Є. Шкляр, 
М.С. Держалюк, 0 .0 . Бендасюкг 

О А Машков, Л А Міщенко, 
Ю.П. Гололобов, Ю.Б. Чайковський, 
Ю.І. Цековг Л.І. Журавльова 

З огляду на офіційний характер видання 
цілковите або часткове розмноження будь-яким 
способом матеріалів, опублікованих у цьому 
бюлетені, допускається лише з письмового дозволу 
редакції і з обов'язковим посиланням на джерело. 

За точність викладених у публікації фактів 
відповідає автор, а за зміст рекламних матеріалів — 
рекламодавець. 
Адреса редакції: 
[Ж] 04107, Київ, пров. Делегатський, 1/28; 

(для листування: 04107, а/с 101) 
1 Г Бах 483-33-85; 418-45-09 
© Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України» 

ЗМІСТ 
Атестаційний процес: нормативна база 

Про затвердження Норм оплати праці офіційних опо-
нентів 2 
Норми оплати праці офіційних опонентів З 
Про затвердження Змін до Положення про спеціалі-
зовані вчені ради З 
Зміни до Положення про спеціалізовані вчені ради 4 
Про затвердження Переліку документів атестаційної 
справи, що подається до ВАК України з питань пере-
атестації вченого, якому присуджено науковий сту-
пінь в іншій державі, або нострифікації диплома про 
науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог 
до її оформлення 19 
Перелік документів атестаційної справи, що пода-
ється до ВАК України з питань переатестації вченого, 
якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, 
або нострифікації диплома про науковий ступінь, ви-
даного в іншій державі, та вимоги до її оформлення.... 20 
Про внесення змін до наказу ВАК України від 21.09.2000 
№ 440 «Про прийняття рішень щодо присвоєння вче-
ного звання старшого наукового співробітника вче-
ними радами наукових установ та вищих навчальних 
закладів» 23 
Про затвердження Порядку внесення друкованих та 
електронних наукових видань до Переліку наукових 
фахових видань України, в яких можуть публікувати-
ся основні результати дисертаційних робіт 28 
Порядок внесення друкованих та електронних науко-
вих видань до Переліку наукових фахових видань 
України, в яких можуть публікуватися основні резуль-
тати дисертаційних робіт 28 

Із протоколів президії ВАК України 
Створено спеціалізовані вчені ради 30 
Відмовлено у видачі диплома 36 
За порушення нормативних вимог 37 

Погляд 
З.В. Партико. Наука, псевдонаука, паранаука й інже-
нерні вчення 39 

* * * 

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття на-
укового ступеня доктора наук 44 

* * * 

Оголошення 46 
* * * 

Відкритий лист до секретарів спеціалізованих уче-
них рад 47 
Реклама 48 



Атестаційний процес: нормативна база 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
12.07.2010р. за № 505/17800 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ 
(із наказу Вищої атестаційної комісії України 

та Міністерства праці та соціальної політики України 
від 27.05.2010 р. № 296/110) 

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 № 337 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 
2008 р. № 939» 

1. Затвердити Норми оплати праці офіційних опонентів (додаються). 
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України, Мініс-

терства праці та соціальної політики України від 05.02.2008 № 75/26 «Про затвердження Норм 
оплати праці офіційних опонентів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2008 за 
№ 124/14815. 

3. Установити, що Норми оплати праці офіційних опонентів, визначені додатком до цього 
наказу, змінюються з 1 січня 2010 року в установленому порядку пропорційно підвищенню роз-
міру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується 
з 1 січня 2010 року. Норми оплати праці офіційних опонентів застосовуються у розмірах та у тер-
міни, що затверджені цим наказом. 

Голова Вищої атестаційної Міністр праці та соціальної 
комісії України політики України 

НАКАЗУЄМО: 

В. Мачулін В. Надрага 

Погоджено: 

Міністерство фінансів України 
Заступник Міністра 

А. Мярковський 

2 



Затверджено 
Наказ Вищої атестаційної комісії України, 

Міністерства праці та соціальної політики України 
від 27.05.2010р. №296/110 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

12.07.2010 р. за № 505/17800 

НОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ 
Розміри оплати праці за підготовку відзиву (у гривнях) 

про докторську дисертацію про кандидатську дисертацію 
3 01.01.2010 3 01.04.2010 301.01.2010 3 01.04.2010 

192 196 119 122 

1. Ставки погодинної оплати праці офіційного опонента за участь у захисті дисертації 
(у гривнях): 

доктора наук: з 01.01.2010 - 52,54; з 01.04.2010 - 53,67; 
кандидата наук: з 01.01.2010-41,96; з 01.04.2010-42,87./ 

2. Норми оплачуваного часу участі офіційного опонента у захисті докторської та канди-
датської дисертацій становлять відповідно 2 години та 1 годину 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

12.08.2010 за № 680/17975 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ 
(із наказу ВАК України від 19.07.2010 р. № 557) 

Відповідно до пункту 9 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 
звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 07.03.2007 № 423 (зі змінами), 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого нака-
зом ВАК України від 29.08.2000 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 
за № 918/5139 (зі змінами), що додаються. 

2. Встановити форми документів, які використовуються спеціалізованими вченими рада-
ми відповідно до додатків 1-10, що додаються. 

3. Скасувати накази ВАК України: 
від 29.05.2007 № 342 «Про затвердження нової редакції переліків та форм документів, 

що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»; 
від 05.06.2007 № 349 «Про затвердження зразка повідомлення про складання додатко-

вих кандидатських іспитів здобувачем наукового ступеня кандидата наук»; 
від 26.01.2008 № 63 «Про внесення змін до переліків та форм документів, що використо-

вуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»; 
від 03.03.2008 № 147 «Про внесення змін до переліків та форм документів, що викорис-

товуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників»; 
від 07.05.2010 № 279 «Про затвердження Переліків та форм документів, що використо-

вуються при атестації наукових та науково-педагогічних кадрів». 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ВАК 

України. 
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

З 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищої атестаційної 
комісії України 
від 19.07.2010 №557 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
12.08.2010 за № 680/17975 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ 

1. У главі 3: 
1.1. Абзац перший пункту 3.1 після слів «за встановленим переліком» доповнити словом 

і цифрою «(додаток 4)». 
1.2. У пункті 3.8 слова та цифри «за переліком обов'язкового розсилання, затвердженим на-

казом голови ВАК від 04.04.2000 N° 177, зареєстрованим Міністерством юстиції України 13.06.2000 
за № 351/4572» замінити словами та цифрами «за Переліком установ і організацій, до яких 
обов'язково надсилаються автореферати дисертацій, затвердженим наказом ВАК від 03.12.2007 
№ 845, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.12.2007 за № 1377/14644». 

2. У главі 4: 
2.1. Доповнити пункт 4.5 новим абзацом такого змісту: 
«головуючий оголошує рішення ради щодо присудження здобувану наукового ступеня з 

відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю». 
2.2. У пункті 4.8: 
абзац четвертий після слів «зберігаються в раді» доповнити словами і цифрою «згідно з 

переліком документів (додаток 7)»; 
в абзаці п'ятому слова «згідно з вимогами, які встановлює ВАК» замінити словами і циф-

рами «згідно з переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора 
наук, яка подається до ВАК (додаток 8), та переліком документів атестаційної справи здобувача 
наукового ступеня кандидата наук, яка подається до ВАК (додаток 9)». 

2.3. У пункті 4.9 абзац перший викласти у такій редакції: 
«4.9. Про негативне рішення ради повідомляють ВАК у місячний строк з дня його при-

йняття, надсилаючи атестаційну справу, оформлену згідно з переліком документів атестаційної 
справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою 
вченою радою прийнято негативне рішення (додаток 10). Здобувачеві, за результатами захисту 
дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення, повертаються до-
кументи за встановленим переліком (додаток 11)». 

3. Доповнити Положення новими додатками 4, 7-11, що додаються. 
Додатки 4, 5, 6, 7, 8 до підпунктів 4.5, 4.8, 4.11 пункту 4, підпунктів 5.2, 5.3 пункту 5, 

підпунктів 6.2, 6.4 пункту 6, підпунктів 7.4, 7.7 пункту 7, підпункту 8.5 пункту 8 Положення про 
спеціалізовані вчені ради вважати відповідно додатками 5, 6, 12, 13, 14 до Положення про спеці-
алізовані вчені ради. У зв'язку з цим посилання на додатки 4, 5, 6, 7, 8 у тексті цього Положення 
замінити посиланнями на додатки 5, 6, 12, 13, 14 відповідно. 

1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, 
в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація. 

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач 
наукового ступеня обіймає посаду державного службовця. 

Додаток 4 
до Положення про 
спеціалізовані вчені ради 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
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3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувана (2 примірники). 
4. Особова картка за формбю П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-

їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за N2 484/1020, з 
відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена під-
писом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій 
проставлена печатка цієї установи (2 примірники). 

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники). 
У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держа-

ви, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, 
та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом 
виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники). 

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені. 
6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постано-

вою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку 
науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами). 

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, 
у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі. 

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірни-
ки), для здобувачів наукового ступеня доктора наук. 

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної 
держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, 
і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково 
подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців). 

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де викону-
валася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники). 

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального 
семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабо-
раторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється 
печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здо-
бувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний 
персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок 
повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень 
(для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук). 

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисерта-
ції до розгляду у спеціалізовану вчену раду. 

10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його ро-
боти у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового 
керівника (наукового консультанта). 

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до 
цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертають-
ся здобувачу. 

До документів додаються: 
дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, пе-

реплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної 
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського HAH України, до бібліотеки установи, де утворено спеці-
алізовану вчену раду, та для відправки опонентам; 

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний 
автором на обкладинці (2 примірники); 

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші ма-
теріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в ав-
торефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні 
вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують 
підписом вченого секретаря; 
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автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувані в наукового 
ступеня доктора наук); 

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня докто-
ра наук); 

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) 
та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредита-
ції, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). 

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім'я, по 
батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує; 

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. 
Ім'я файла - aref.doc (2 примірники); 

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації для передавання до Україн-
ського інституту науково-технічної та економічної інформації. Ім'я файла - dis.doc. 

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому по-
рядку, в якому вони записані в паспортному документі. 

Додаток 7 
до Положення про 
спеціалізовані вчені ради 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ, 
ЯКІ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ 

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої 
до ВАК України, за встановленою формою. 

2. Заява здобувача на ім'я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації 
до розгляду. 

3. Копія клопотання-характеристики керівника відповідного державного органу, якщо здо-
бувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця, засвідчена підписом вченого 
секретаря спеціалізованої вченої ради. 

4. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секрета-
ря спеціалізованої вченої ради. 

5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-
їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з 
відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена під-
писом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій 
проставлена печатка цієї установи. 

6. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого се-
кретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального за-
кладу III або IV рівня акредитації. 

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої 
вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акре-
дитації, у разі зміни здобувачем імені. 

7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де викону-
валася дисертація або до якої був прикріплений здобувач. 

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попере-
днього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії. 

9. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийнят-
тя дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів. 

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою. 
11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою 

формою. 
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12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої 
вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем 
спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада. 

13. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою. 
14. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для 

таємного голосування. 
15. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у про-

цесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони 
працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисерта-
цію та автореферат. 

16. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за вста-
новленою формою. 

17. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрІНТЕІ) за встановленою формою. 
18. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначен-

ням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв'язку або канцелярії (експедиції) 
установи, підписаний вченим секретарем ради. 

Разом з атестаційною справою зберігаються: 
дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де функціонує спеціалізована вчена рада); 
автореферат дисертації (2 примірники); 
один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами: 
файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я 

файла-file.xls; 
файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref. doc; 
файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисерта-

цію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої 
ради та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc; 

фонограма захисту дисертації. 
При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому по-

рядку, в якому вони записані в паспортному документі. 

Додаток 8 
до Положення про 
спеціалізовані вчені ради 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА НАУК, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ 

1. Супровідний лист на бланку установи за встановленою формою. 
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секрета-

ря спеціалізованої вченої ради 
3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встанов-

леною формою. * 
4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-

їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з 
відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена під-
писом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій 
проставлена печатка цієї установи. 

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого се-
кретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального за-
кладу III або IV рівня акредитації. 
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Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої 
вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акре-
дитації, у разі зміни здобувачем імені. 

У разі, якщо ці документи видані навчальними закладами та уповноваженими органами 
іноземної держави і легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвен-
ціями, то додатково надаються переклади цих документів українською мовою, засвідчені нотарі-
ально. 

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де викону-
валася дисертація або до якої був прикріплений здобувач. 

7. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач 
наукового ступеня обіймає посаду державного службовця. 

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попере-
днього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії. 

9. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із 
зазначенням дати їх надходження до ради. 

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою. 
11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою 

формою. 
12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої 

вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем 
спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада. 

13. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою. 

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав'язок, на внутрішньому 
боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають: 

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором; 
автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук; 
облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ); 
реєстраційно-облікову картку (2 примірники); 
чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) 

та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредита-
ції, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують 
прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує; 

два не підписані поштові конверти формату 230x160 мм з марками; 
один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами: 
файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я 

файла - file.xls; 
файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc; 
файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім'я файла - append3.doc; 
файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію 

й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради 
та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc. 

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього 
переліку. 

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за вста-
новленою формою. 

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписа-
ний автором та засвідчений підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його 
ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради. 

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому по-
рядку, в якому вони записані в паспортному документі. 
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Додаток 9 
до Положення про 
спеціалізовані вчені ради 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 
КАНДИДАТА НАУК, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ 

1. Супровідний лист на бланку установи за встановленою формою. 
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувана, засвідчена підписом вченого секрета-

ря спеціалізованої вченої ради 
3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встанов-

леною формою. 
4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-

їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з 
відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена під-
писом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій 
проставлена печатка цієї установи. 

5. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеці-
алізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV 
рівня акредитації. 

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої 
вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акре-
дитації, у разі зміни здобувачем імені. 

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держа-
ви, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, 
та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом 
виконавчої влади в галузі освіти і науки. 

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постано-
вою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку 
науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами). 

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, 
у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі. 

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де викону-
валася дисертація або до якої був прикріплений здобувач. 

9. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач 
наукового ступеня обіймає посаду державного службовця. 

10. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попере-
днього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії. 

11. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із 
зазначенням дати їх надходження до ради. 

12. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою. 
13. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою 

формою. 
14. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої 

вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем 
спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада. 

15. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою. 

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав'язок, на внутрішньому 
боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають: 

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором; 
облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ); 
реєстраційно-облікову картку (2 примірники); 
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чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) 
та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредита-
ції, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують 
прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує; 

два не підписані поштові конверти формату 230x160 мм з марками; 
один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами: 
файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я 

файла - file.xls; 
файл з текстом автореферату. Ім'я файла - aref.doc; 
файл з реєстраційно-обліковою карткою. Ім'я файла - append3.doc; 
файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію 

й автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради 
та фахівцями під час захисту. Ім'я файла - notes.doc. 

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього 
переліку. 

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за вста-
новленою формою. 

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписа-
ний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентич-
ності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради. 

При оформленні документів іноземця його повне ім'я та прізвище наводяться в тому по-
рядку, в якому вони записані в паспортному документі. 

Додаток 10 
до Положення про 
спеціалізовані вчені ради 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ, 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЯКОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ 
ВЧЕНОЮ РАДОЮ ПРИЙНЯТО НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ 

1. Супровідний лист до ВАК України на бланку установи за встановленою формою. 
2. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встанов-

леною формою. 
3. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вче-

ної ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем 
спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада. 

4. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою. 

Атестаційна справа брошурується у швидкозшивач з картону без зав'язок, на внутріш-
ньому боці обкладинки якого наклеюється конверт, до якого вкладаються: 

автореферат дисертації, підписаний автором (2 примірники); 
компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлом з рішенням спеціалізованої вченої ради 

щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла - out.xls. 

Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою формою. 
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Додаток 11 
до Положення про 
спеціалізовані вчені ради 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОВЕРТАЮТЬ ЗДОБУВАНУ, 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЯКОГО 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ПРИЙНЯТО НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ 

1. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-
їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з 
відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена під-
писом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій 
проставлена печатка цієї установи (1 примірник). 

2. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, їх переклади українською мовою, 
копія свідоцтва про зміну імені, копія першої сторінки паспорта, копія довідки про.визнання іно-
земного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і 
науки (по 1 примірнику). 

3. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постано-
вою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку 
науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами). 

4. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де викону-
валася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (1 примірник). 

Крім документів, здобувачу повертаються: 
монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші мате-

ріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авто-
рефераті; 

примірники дисертації, за винятком одного, який вилучається з фонду бібліотеки устано-
ви, де відбувся захист, та залишається у спеціалізованій вченій раді; 

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації для здобувачів наукового 
ступеня доктора наук; 

один компакт-диск з текстом автореферату дисертації. 

Додаток 1 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 № 557 

РІШЕННЯ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ 
НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА (КАНДИДАТА) НАУК 

Спеціалізована вчена рада 
(шифр ради, повне найменування наукової установи чи вищого 

прийняла рішення 
навчального закладу III або IV рівня акредитації, відомче підпорядкування (у родовому відмінку), місто) 
щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) 

(галузь) 
наук 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача у давальному відмінку) 
на підставі прилюдного захисту дисертації « » 

(назва дисертації) 
у вигляді */ з грифом 

(рукопису, опублікованої монографії) (таємно, для службового користування) к 

за спеціальністю 

(шифр і назва спеціальності за переліком) 

« » 20 року, протокол № . 
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(прізвище, ім'я, по батькові здобувача) 
громадянин 

Продовження додатка 1 
19 року народження, 

(вказується назва країни, громадянином якої є здобувач) 
освіта вища: закінчив у році 

(найменування навчального закладу) 
за спеціальністю 

(за дипломом) 
Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння 

за наявності): 
кандидат наук з року, 
доцент (професор) кафедри з року. 
Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), 
то вказується рік її закінчення, відомче підпорядкування та найменування установи, в якій вона 
діяла. 

Працює в 
(посада) (найменування установи, відомче підпорядкування, місто) 

з р, до теперішнього часу. 
Дисертація виконана в . 

(найменування установи, відомче підпорядкування, місто) 

Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) 

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, 

вчене звання, місце роботи, посада) 
Здобувач має опублікованих праць за темою дисертації, з них праць 

написано без співавторів, монографій, статей в наукових фахових виданнях, 
авторських свідоцтв на винаходи, у тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири 
найбільш значні праці - для докторів наук): 
1. 
2. 

Офіційні опоненти: 

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю, 

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада) 
дав відгук із зауваженнями^ 

(негативний, позитивний) (наводяться) 

На дисертацію та автореферат надійшли відгуки: 

(перелічуються всі відгуки з обов'язковим зазначенням місць роботи, 

посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів 

авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний) 

та критичних зауважень) 
У дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради: 

(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальність, зауваження) 
та присутні на захисті фахівці 

(прізвища, ініціали, наукові ступені, 

місця роботи, посади, зауваження) 
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Продовження додатка 1 

При проведенні таємного голосування виявилося, що із _ _ _ _ _ членів спеціалізованої 
вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них докторів наук за профілем дисертації), 
проголосували: 

«За» _ _ _ _ _ _ членів ради, 
«Проти» членів ради, 
«Утримались» 
недійсних бюлетенів ______. 

Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з обґрунтуванням прийнятого рі-
шення із зазначенням відповідності/невідповідності дисертації вимогам Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами). При негативному рішен-
ні щодо присудження наукового ступеня висновок не наводиться і не приймається. 

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована 
вчена рада присуджує / не присуджує 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувана у давальному відмінку) 

науковий ступінь доктора/кандидата наук 
(галузь) 

за спеціальністю 
(шифр і назва спеціальності за переліком) 

Головуючий на засіданні 
спеціалізованої вченої ради 

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали) 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

М.П. « » 20 року 

Атестаційна справа зареєстрована у ВАК України під № 

Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора 
(кандидата) наук постановою президії ВАК України 

від « » 20 року N9 

Видано диплом 
(серія, номер) 

Начальник атестаційного відділу 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

Примітки: 
1. Номер справи, реквізити постанови президії ВАК України, серію та номер диплома 

проставляють у ВАК України. 
2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки */) наводять при необхідності. 
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Додаток 2 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

ВІДОМОСТІ ПРО ОФІЦІЙНИХ ОПОНЕНТІВ, 

призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації на здобуття наукового ступе-
ня доктора (кандидата) наук 

(галузь) 

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) 

за спеціальністю 
(шифр, назва спеціальності) 

№ 
з/п 

П.І.Б. Рік 
народ-
ження 

Місце основної роботи 
(установа, її відом-

че підпорядкування, 
. посада) 

Науковий ступінь, 
шифр, назва спеціаль-

ності, за якою захищена 
дисертація, рік присуд-

ження 

Вчене звання (за спеці-
альністю, кафедрою), 

рік присвоєння 

Монографії, статті 
(2-3 назви) за спеці-
альністю (профілем) 
дисертації здобувача 

1 2 3 4 5 6 7 

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради . 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

М.П. « » 20 року 

Додаток З 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА 
Реєстраційно-облікова картка 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Стать Громадянство 

Рік народження Дата надходження Індекс відділу 
Шифр спецради Дата рішення ради Номер протоколу 

Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації 

Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук Шифр і назва спеціальності 

Номер 
атестацій-
ної справи 

Ким і коли присуджено науковий ступінь 
(присвоєно вчене звання) 

Номер диплома (атестата) 

Кандидат 
Доктор 
Старший науковий співробітник 

Примітки: 
1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) * 105 (висота) мм, 

заповнюють за допомогою комп'ютерної техніки. 
2. Назви граф «Прізвище, ім'я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народження», 

«Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоко-
лу», «Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акреди-
тації», «Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують. 
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Продовження додатка З 
3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють у ВАК 

України. 
4. Для іноземців, яким відповідно до міжнародних угод та конвенцій на підставі захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук видають диплом доктора філософії з 
відповідної галузі наук, на зворотному боці реєстраційної картки необхідно надрукувати латин-
ськими літерами англійською мовою офіційне найменування установи, де відбувся захист дисер-
тації; назву країни, громадянином якої є здобувач; повне ім'я здобувана в тому порядку, в якому 
воно записано в паспортному документі. 

Згадану інформацію засвідчують підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої 
ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації. 

Додаток 4 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

СУПРОВІДНИЙ лист 
ДО АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

(на бланку установи) 

Голові Вищої атестаційної комісії України 

Про атестаційну справу 

Надсилаємо атестаційну справу здобувана наукового ступеня доктора (кандидата) 
наук 

(галузь науки) 
за спеціальністю 

(шифр і назва спеціальності) 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача в родовому відмінку) 

Назва дисертації -

Файли з текстом дисертації на компакт-диску надіслані до Українського інституту науково-
технічної та економічної інформації 

(дата) 
Повідомлення про захист дисертації надруковано в 

«Бюлетені Вищої атестаційної комісії України» (журналі «Науковий світ») 

№ , 20 року, стор. 

Додатки: 1. Атестаційна справа згідно з описом. 
2. Дисертація (перший примірник). 

Голова спеціалізованої 
вченої ради : 

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали) 

Вчений секретар 
(прізвище, ініціали, телефон) 
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Додаток 5 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

ОБКЛАДИНКА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 
ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

Відомче підпорядкування 
Найменування установи, де відбувся захист 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 

здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_ 

за спеціальністю 
(галузь науки) 

(шифр і за Переліком спеціальностей) 

. наук 

громадянина_ 

Назва дисертації 

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) 

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку) 

№ справи. 
(заповнює ВАК України) 

Рік 

Додаток 6 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 
ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ, 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЯКОГО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ПРИЙНЯТО НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ 

(на бланку установи) 

Голові Вищої атестаційної комісії України 
Про атестаційну справу 

Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) 
наук 

(галузь науки) 
за спеціальністю_ 

(шифр і назва спеціальності) 

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) 

за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне 
рішення. 
Додаток: Атестаційна справа згідно з описом. 

Голова спеціалізованої 
вченої ради_ 

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали) 
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Додаток 7 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 № 557 

ОБКЛАДИНКА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 
ЗДОБУВАНА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ, 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЯКОГО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ ПРИЙНЯТО НЕГАТИВНЕ РІШЕННЯ 

Відомче підпорядкування 
Найменування установи, де відбувся захист 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 

здобувана наукового ступеня доктора (кандидата) наук 
(галузь науки) 

за спеціальністю 
(шифр і назва за Переліком спеціальностей) 

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) 
громадянина : , 

(назва країни, громадянином якої є здобувач, у родовому відмінку) 
за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне 
рішення. 

№ справи 
(заповнює ВАК України) 

РІК 

Додаток 8 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 № 557 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛАДАННЯ 
ДОДАТКОВИХ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ 

(на бланку установи, навчального закладу) 

Спеціалізована вчена рада 
(шифр спецради, найменування установи, в якій вона діє) 

повідомляє, що рішенням ради від 20 року протокол № здобувачу 
наукового ступеня кандидата наук 

(галузь науки) 
за спеціальністю , 

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей) 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
який закінчив 

(найменування вищого навчального закладу) 
за спеціальністю 

(назва спеціальності, шифр спеціальності) 
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Продовження додатка 8 

та отримав д и п л о м , 
(спеціаліста, магістра) 

визначені такі додатков і кандидатськ і іспити: 
1. ; 

(назва спеціальності) 
2. ; 

(назва спеціальності) 
3. 

(назва спеціальності) 
(кількість додаткових кандидатських іспитів визначає спеціалізована вчена рада). 

Прийом іспиту зі спец іальност і _ 
(шифр і назва спеціальності) 

в ідбудеться о у приміщенн і 
(дата) (час) 

(найменування установи, навчального закладу) 

Голова спец іал ізованої вченої ради 
(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали) 

м . п . 

Додаток 9 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

за спец іальн і стю . 
(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей) 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача) 

№ 
з/п 

Назва 
праці 

Назва видання та його вихідні відомос-
ті, що дозволяють ідентифікувати та 
відрізняти це видання від усіх інших 

Кількість друкова-
них аркушів 

Прізвища співав-
торів 

1 2 3 4 5 

Здобувач 
( підпис) 

Вчений секретар ради 
(підпис) 

м . п . 

(число, місяць, рік) 

(прізвище, ініціали) 

(прізвище, ініціали) 
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Додаток 10 
до наказу ВАК України 
19.07.2010 №557 

ОПИС ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 

(прізвище, ім'я та по батькові здобувача в родовому відмінку) 

№ 
з/п 

Назва документа Кількість 
аркушів 

Порядкові номери аркушів документів 
атестаційної справи (з по ) 

1 2 3 4 

До опису внесено документів на аркушах. 

Вчений секретар (спеціалізованої) 
вченої ради 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

М.П. 

(число, місяць, рік) 

Примітки: 
1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять. 
2. Всі виправлення в описі мають бути зазначені, завірені вченим секретарем та скріплені 

печаткою установи. 
3. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною. 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
06.08.2010 за № 645/17940 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ, 
ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕРЕАТЕСТАЦІЇ ВЧЕНОГО, 

ЯКОМУ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ В ІНШІЙ ДЕРЖАВІ, АБО 
НОСТРИФІКАЦІЇ ДИПЛОМА ПРО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ВИДАНОГО 

В ІНШІЙ ДЕРЖАВІ, ТА ВИМОГ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 
(із наказу ВАК України від 19.07.2010 р. № 559) 

Відповідно до пунктів 35 та 36 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 
вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами), 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з 
питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або ностри-
фікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимоги до її оформлення, що 
додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ВАК 
України. 

3. Цей наказ набирає чинності після його офіційного опублікування. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Вищої атестаційної комісії України 
від 19.07.2010 № 559 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
06.08.2010 за № 645/17940 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ, 
ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕРЕАТЕСТАЦІЇ ВЧЕНОГО, 

ЯКОМУ ПРИСУДЖЕНО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ В ІНШІЙ ДЕРЖАВІ, 
АБО НОСТРИФІКАЦІЇ ДИПЛОМА ПРО НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, 

ВИДАНОГО В ІНШІЙ ДЕРЖАВІ, ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 

1. Заява вченого про переатестацію або нострифікацію диплома про науковий ступінь. 
2. Клопотання організації, в якій працює вчений, про переатестацію доктора (кандидата) 

наук або нострифікацію диплома доктора (кандидата) наук, підписане керівником і засвідчене 
печаткою. 

У клопотанні вказуються дата і номер дозволу (листа) керівника організації на захист 
дисертації за кордоном (у разі наявності). Для аспірантів (докторантів) додається засвідчена ко-
пія направлення на навчання до аспірантури (докторантури) за кордон (у разі наявності). 

У клопотанні необхідно зазначити найменування установи, при якій функціонувала спе-
ціалізована вчена рада, де відбувся захист дисертації, дату захисту і номер протоколу засідання 
спеціалізованої вченої ради. 

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта вченого. 
4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-

їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, 
з відомостями, чинними на час подання клопотання, засвідчена підписом керівника кадрової 
служби та печаткою організації, в якій працює вчений, з фотокарткою, на якій проставлена печат-
ка організації. 

5. Копії дипломів про повну вищу освіту та наукові ступені, легалізованих в установлено-
му законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями. 

Копія свідоцтва про зміну імені у разі зміни вченим імені. 
Копії документів російською мовою подаються без перекладу. 
Копії документів іншими мовами подаються з їх перекладами державною мовою, засвід-

ченими нотаріально. 
6. Список наукових праць, засвідчений підписом вченого, уповноваженої особи та печат-

кою організації, в якій працює вчений. 
7. Опис документів атестаційної справи, засвідчений підписом уповноваженої особи та 

печаткою організації, в якій працює вчений. 
Оригінали документів, копії яких включено до атестаційної справи, пред'являються у ВАК 

України і після прийняття атестаційної справи повертаються вченому. 
Атестаційну справу щодо переатестації або нострифікації брошурують у швидкозшивач з 

картону без зав'язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкла-
дають: 

автореферат дисертації (2 примірники), підписаний на обкладинці вченим, якщо він над-
рукований державною або російською мовою. В іншому випадку до оригіналів автореферату до-
дають його переклад державною мовою (2 примірники), засвідчений нотаріально; 

автореферат кандидатської дисертації (2 примірники) при переатестації вченого, якому 
присуджено науковий ступінь доктора наук в іншій державі, (нострифікації диплома доктора наук); 

реєстраційно-облікову картку (додаток 1) у 2 примірниках; 
один компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому містяться файл на ім'я aref.doc з 

текстом автореферату та файл на ім'я append 1 .doc з додатком 1; 
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дві поштові картки з марками із зазначенням місця проживання вченого та місцезнахо-
дження організації, в якій він працює. На зворотному боці поштових карток вказуються прізвище, 
ім'я, по батькові вченого, галузь науки та науковий ступінь, на які він претендує. 

Послідовність розміщення документів у справі повинна відповідати їх нумерації в цьому 
Переліку. 

Обкладинку атестаційної справи на переатестацію оформляють відповідно до додатка 2, 
на нострифікацію - відповідно до додатка 3. 

До атестаційної справи додають: 
один примірник дисертації, переплетений і підписаний вченим на титульному аркуші, з 

відміткою компетентної особи та печаткою установи про ідентичність поданого примірника з тим, 
що зберігається в бібліотеці установи, де відбувся захист дисертації; 

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші ма-
теріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в ав-
торефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні 
вихідні відомості відповідних видань. Копії подаються на паперовому носії та засвідчуються під-
писом уповноваженої особи та печаткою організації, що подає клопотання про переатестацію. 

Додаток 1 
до Переліку документів атестаційної справи, що 
подається до ВАК України з питань переатеста-
ції вченого, якому присуджено науковий ступінь 
в іншій державі, або нострифікації диплома про 
науковий ступінь, виданого в іншій державі, та 
вимог до її оформлення 

РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА 

Реєстраційно-облікова картка 
Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Стать Громадянство 

Рік народження Дата надходження Індекс відділу 
Шифр спецради Дата рішення ради Номер протоколу 

Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, 
де проведено процедуру визнання документа про науковий ступінь 

Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук Шифр і назва спеціальності 
Номер 
справи 

Ким і коли присуджено науковий ступінь Номер диплома 

Науковий ступінь, який присуджено 
Науковий ступінь, на який 
переатестовується вчений (нострифікується документ) 

Примітки: 
1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) х 105 (висота) мм 

і заповнюють за допомогою комп'ютерної техніки. 
2. Назви граф «Прізвище, ім'я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народжен-

ня», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер 
протоколу», «Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV 
рівня акредитації, де проведено процедуру визнання документа про науковий ступінь», «Науко-
вий ступінь, галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують. 

3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», 
«Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повна назва установи, де проведено процедуру ви-
знання документа про науковий ступінь», «Науковий ступінь, галузь наук», «Шифр і назва спеці-
альності» заповнюють у ВАК України. 
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Додаток 2 
до Переліку документів атестаційної справи, що 
подається до ВАК України з питань переатеста-
ції вченого, якому присуджено науковий ступінь 
в іншій державі, або нострифікації диплома про 
науковий ступінь, виданого в іншій державі, та ви-
мог до її оформлення 

ОБКЛАДИНКА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ НА ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ 

Найменування установи, у підпорядкуванні якої перебуває організація 
Найменування організації, в якій працює вчений 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 
на переатестацію 

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) 

(назва наукового ступеня, галузь науки) 

(назва країни, де присуджено науковий ступінь, у родовому відмінку) 
Назва дисертації 

№ справи 
(заповнює ВАК України) 

РІК 

Додаток З 
до Переліку документів атестаційної справи, що подається 
до ВАК України з питань переатестації вченого, якому при-
суджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифіка-
ції диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, 
та вимог до її оформлення 

ОБКЛАДИНКА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ НА НОСТРИФІКАЦІЮ 

Найменування установи, у підпорядкуванні якої перебуває організація 
Найменування організації, в якій працює вчений 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 
на нострифікацію 

виданого 
(назва документа про науковий ступінь, галузь науки) 

(прізвище, ім'я, по батькові в давальному відмінку) 

Назва дисертації_ 

№ справи 

(назва країни, де видано диплом про науковий ступінь) 

(заповнює ВАК України) 

РІК 
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Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
06Ш2010 р. за № 644/17939 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ ВАК УКРАЇНИ 
ВІД 21.09.2000 № 440 «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО 

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА 
ВЧЕНИМИ РАДАМИ НАУКОВИХ УСТАНОВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ» 

(із наказу ВАК України від 19.07.2010 р. № 558) 

Відповідно до пункту 33 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання стар-
шого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 
№ 423 (зі змінами), та з метою приведення зареєстрованих нормативно-правових актів ВАК Укра-
їни щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника у відповідність до зако-
нодавства 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести до наказу ВАК України від 21.09.2000 № 440 «Про прийняття рішень щодо при-
своєння вченого звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових установ 
та вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за 
№ 718/4939, такі зміни: 

1.1. У преамбулі наказу слова та цифри «Порядком присудження наукових ступенів і при-
своєння вчених звань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644, 
із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.98 
№ 1242 і 22.07.99 № 1336» замінити словами та цифрами «Порядком присудження наукових сту-
пенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами)». 

1.2. У пункті 1 наказу: 
слова «які пройшли державну атестацію» виключити; 
доповнити пункт абзацом другим такого змісту: 
«Атестаційні справи оформляються відповідно до переліку документів атестаційної спра-

ви здобувача вченого звання старшого наукового співробітника, що подається до ВАК України 
(додаток 1). Супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання старшого на-
укового співробітника, рішення вченої (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника та обкладинка атестаційної справи здобувача вченого звання 
старшого наукового співробітника оформляються відповідно до додатків 2-4». 

1.3. В абзаці другому пункту 4 наказу слово «(додається)» замінити словом та цифрою 
«(додаток 5)». 

1.4. Доповнити наказ новими додатками 1-4, що додаються. 
1.5. Додаток до пункту 4 наказу вважати додатком 5. 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови ВАК 

України. 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
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Додаток 1 
до наказу ВАК України 
21.09.2000 №440 . 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАНА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ 

СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА, 
ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО ВАК УКРАЇНИ 

1. Супровідний лист до атестаційної справи здобувана вченого звання старшого науко-
вого співробітника. 

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувана, засвідчена підписом вченого секре-
таря вченої ради. 

3. Рішення вченої (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання старшого на-
укового співробітника. 

4. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, засвід-
чена підписом вченого секретаря вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчаль-
ного закладу III або IV рівня акредитації. 

5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики Укра-
їни від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, 
з відомостями станом на час подання документів до вченої ради, засвідчена підписом керівника 
кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена 
печатка наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації. 

6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря вченої ради 
та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі 
зміни здобувачем імені. 

7. Список наукових праць за відповідною спеціальністю, підписаний здобувачем, вченим 
секретарем вченої ради та засвідчений печаткою наукової установи чи вищого навчального за-
кладу III або IV рівня акредитації. 

8. Копії наукових праць здобувача за відповідною спеціальністю, опублікованих у науко-
вих фахових виданнях України або інших держав за останні три роки, з яких дві без співавторів, 
на паперовому носії, засвідчені підписом вченого секретаря вченої ради. На копіях повинні бути 
зазначені вихідні дані відповідних видань. Замість копій наукових праць здобувача можуть до*, 
даватися їх оригінали. 

9. Опис документів атестаційної справи, засвідчений підписом вченого секретаря вченої 
ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації. 

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав'язок, на внутрішньому 
боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають: 

автореферат кандидатської або докторської дисертації; 
один компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл із даними про при-

своєння вченого звання старшого наукового співробітника. Ім'я файла - sns.xls; 
реєстраційно-облікову картку за встановленою формою у двох примірниках; 
чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (дві карт-

ки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акре-
дитації (дві картки). На зворотному боці поштових карток вказуються прізвище, ім'я, по батькові 
здобувача, галузь науки, вчене звання старшого наукового співробітника, на яке претендує здо-
бу вач. 

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього 
переліку. 
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Додаток 2 
до наказу ВАК України 
21.09.2000 №440 

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 
ЗДОБУВАНА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА 

(на бланку наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації) 

Голові 
Вищої атестаційної комісії України 

Про атестаційну справу 

Надсилаємо атестаційну справу здобувача вченого звання старшого наукового співробіт-
ника 

(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку) 
за спеціальністю 

(шифр і назва спеціальності) 

Додаток: Атестаційна справа згідно з описом. 

Голова вченої 
(науково-технічної) 
ради 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Вчений секретар. 
(прізвище, ініціали, телефон) 

Додаток З 
до наказу ВАК України 
21.09.2000 №440 

РІШЕННЯ 
вченої (науково-технічної) ради 

про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника 

Вчена (науково-технічна) рада. 
(повне найменування наукової установи чи вищого 

навчального закладу III або IV рівня акредитації, відомче підпорядкування) 
прийняла рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача у давальному відмінку) 
за спеціальністю 

(шифр, назва спеціальності) 
. 20 року, протокол № . 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача) 
стать , освіта вища, закінчив у 19 році 

19 року народження, 

(найменування навчального закладу) 
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Продовження додатка З 
за спеціальністю 

(спеціальність за дипломом) 
Трудова діяльність: перелічити займані наукові посади у хронологічному порядку із за-

значенням строків перебування на цих посадах, у тому числі після обрання за конкурсом чи у 
порядку атестації, зокрема за сумісництвом. 

Наукові ступені і вчені звання: перелічити у порядку їх присудження чи присвоєння із за-
значенням дати і місця захисту кандидатської та докторської (для докторів наук) дисертацій та 
дати і місця присвоєння вченого звання доцента (за наявності). 

Має опублікованих наукових праць, з них за останні три роки, в тому числі 
без співавторів . 

Далі наводяться п'ять опублікованих наукових праць (монографії, наукові статті) із обо-
в'язковим зазначенням всіх співавторів та особистого внеску здобувача у кожну працю. 

Науковий стаж років. 
Докладна характеристика наукової діяльності здобувача і обґрунтування рішення вче-

ної (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: 
навести найбільш вагомі наукові результати, висвітлити участь у виконанні важливої, пріоритет-
ної тематики, участь у підготовці наукових кадрів та ін. 

При прийнятті рішення « » 20 року вчена (науково-технічна) 
рада 

(найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації) 
у складі осіб з членів ради голосувала: 

«За» , 
«Проти» , 
«Утримались»^ 

недійсних бюлетенів, 
Рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 

(шифр та назва спеціальності, науковий ступінь, 

прізвище, ім'я та по батькові здобувача у давальному відмінку) 
підтримали працівники , 

(найменування наукової установи чй вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації) 
які є фахівцями з 

(назва галузі науки) 
1. 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою присуджене вчене звання) 
2. 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою присуджене вчене звання) 
3 . 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою присуджене вчене звання) 
4 . 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою присуджене вчене звання) 
5 . , 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою присуджене вчене звання) 
6 . 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, за якою присуджене вчене звання) 

Голова вченої 
(науково-технічної) ради 

(підпис) (прізвище, ініціали) 

Вчений секретар вченої 
(науково-технічної) ради 

(підпис) (прізвище, ініціали) 
М. П. « » 20 року 
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Продовження додатка З 

Атестаційна справа зареєстрована у ВАК України під № 

Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника постановою президії ВАК України 
від « » 20 року N9 

Видано атестат 
(серія, номер) 

Начальник атестаційного відділу 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

Примітка. 
Номер справи, реквізити постанови президії ВАК України, серію і номер атестата проставляють 
у ВАК України. 

Додаток 4 
до наказу ВАК України 
21.09.2000 №440 

ОБКЛАДИНКА АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 
ЗДОБУВАНА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА 

Відомче підпорядкування 

Найменування наукової установи чи вищого навчально-
го закладу III або IV рівня акредитації, вчена (науково-
технічна) рада якого клопочеться про присвоєння вчено-
го звання старшого наукового співробітника 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 
здобувана вченого звання старшого наукового співробітника 

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача у родовому відмінку) 

за спеціальністю 
(шифр і назва за Переліком спеціальностей, галузь науки) 

№ справи 
(заповнює ВАК України) 

Місто, рік 
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іш&ттм 
Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції' України 
03.06.2010р. за № 354/17649 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ 
НАУКОВИХ ВИДАНЬ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, 

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ 
(із наказу ВАК України від 07.05.2010 р. № 278) 

Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 07.03.2007 р. № 423 (зі змінами), Положення про електронні наукові фахові видання, затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Ви-
щої атестаційної комісії України від 30.09.2004 р. № 768/431/547, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 18.10.2004 р. за № 1329/9928, та наказу Вищої атестаційної комісії 
України від 04.04.2000 р. № 178 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття науко-
вих ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
18.07.2000 р. за № 431/4652 (зі змінами), 

1. Затвердити Порядок внесення друкованих та електронних наукових видань до Пере-
ліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисерта-
ційних робіт, що додається. 

2. Скасувати накази ВАК України від 23.03.2005 р. № 149 «Про затвердження Порядку 
внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть 
публікуватися основні результати дисертаційних робіт» та від 24.01.2009 р. № ЗО «Про затвер-
дження переліку документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друко-
ваних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть 
публікуватися основні результати дисертаційних робіт». 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря ВАК України. 
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністер-

стві юстиції України. 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 07.03.2007 р. № 423 (зі змінами), Положення про електронні наукові 
фахові видання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної ака-
демії наук, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 р. № 768/431/547, зареєстрованого 

НАКАЗУЮ: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Вищої атестаційної комісії України 
від 07.05.2010 р. №278 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
03.06.2010р. за № 354/17649 

ПОРЯДОК 
ВНЕСЕННЯ ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ДО 
ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ 

ПУБЛІКУВАТИСЯ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ 
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в Міністерстві юстиції України 18.10.2004 р. за № 1329/9928, та наказу Вищої атестаційної комісії 
України від 04.04.2000 р. № 178 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 18.07.2000 р. за № 431/4652 (зі змінами), встановлює перелік документів, які подаються засно-
вниками (співзасновниками) періодичних друкованих наукових фахових видань та електронних 
наукових фахових видань для їх внесення до Переліку наукових фахових видань України. 

2. Перелік документів, які подаються до ВАК України для внесення періодичних друкова-
них наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України: 

2.1. Клопотання засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фа-
хового видання про внесення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі на-
уки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей, засвідчене підписом керівника та 
печаткою. 

У клопотанні стисло зазначається наявність в засновника (співзасновників) видання ас-
пірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад. 

2.2. Засвідчена печаткою копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу 
масової інформації. У разі перереєстрації видання повідомляється ВАК України і вносяться зміни 
до Переліку наукових фахових видань України. 

2.3. Відомості про членів редколегії видання (прізвище, ім'я, по батькові; основне місце 
роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання). Відомості засвідчуються підписом керівника та 
печаткою. 

2.4. Два останні номери видання по одному примірнику. 
2.5. Реєстр розсилки наданих номерів видання за списком обов'язкової розсилки науко-

вих видань, затвердженим наказом ВАК України від 04.04.2000 р. № 175 «Про затвердження Пере-
ліку установ і організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові видання, у яких публіку-
ються основні результати дисертаційних робіт», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
14.06.2000 р. за № 352/4573, із зазначенням дати розсилки, підписаний уповноваженою особою. 

2.6. Довідка про внесення електронної копії видання на зберігання до Національної біблі-
отеки України імені В.І. Вернадського НАН України. 

2.7. У разі якщо засновником (співзасновниками) є вищий навчальний заклад приватної 
форми власності, то додатково подаються засвідчені копії ліцензії на провадження діяльності з 
надання освітніх послуг та сертифіката про акредитацію вищого навчального закладу. 

3. Перелік документів, які подаються до ВАК України для внесення електронних наукових 
фахових видань до Переліку наукових фахових видань України: 

3.1. Клопотання засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання 
про внесення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки в межах науко-
вої спеціальності або групи спеціальностей, засвідчене підписом керівника та печаткою. 

У клопотанні наводяться відомості про членів редколегії видання (прізвище, ім'я, по бать-
кові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), рекомендація вченої ради 
наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що його видає, щодо поширення 
через мережу Інтернет. Відомості засвідчуються підписом керівника та печаткою. 

3.2. Два зброшурованих примірники номера видання на паперовому носії та один його 
примірник на електронному носії. 

4. Клопотання, примірники видання разом із документами розглядаються відповідною 
експертною радою (радами) ВАК України. 

За наявності позитивного висновку експертної ради (рад) ВАК України структурний під-
розділ ВАК України, до повноважень якого належить формування Переліку наукових фахових 
видань України, вносить назву періодичного друкованого, електронного наукового фахового ви-
дання до проекту постанови президії ВАК України про їх внесення до Переліку наукових фахових 
видань України. 

5. Рішення президії ВАК України про внесення періодичних друкованих та електронних 
наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України в установленому поряд-
ку оприлюднюється у «Бюлетені Вищої атестаційної комісії України», а засновнику (співзасновни-
кам) надається копія відповідної постанови президії ВАК України. 
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