Додаток 3
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
Реєстраційна картка присутності
членів спеціалізованої вченої ради _____________
(шифр ради)

" "_____________ 20___ р.

Протокол № _____

Розглядається дисертація ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)________________ наук
(галузь)

за спеціальністю__________________________________________
(шифр, назва спеціальності)

Прізвище,
ім'я,
по батькові

Науковий ступінь,
шифр спеціальності
в раді

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради

_________
(підпис)

Присутність на
засіданні
(підпис)

Одержання
бюлетеня
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Примітки:
1. У графі «Прізвище, ім'я, по батькові» вказують усіх членів спеціалізованої
вченої ради в тому самому порядку, який подано в наказі про утворення ради.
2. Науковий ступінь та шифр спеціальності в раді подають згідно з наказом про
утворення ради.

Додаток 7
до Положення про спеціалізовану
вчену раду

Обкладинка атестаційної справи
здобувача наукового ступеня
Підпорядкування
Найменування наукової установи чи
вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації,
в якому відбувся захист

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)___________________ наук
(галузь науки)

за спеціальністю ___________________________________________________
(шифр і назва за Переліком наукових спеціальностей)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку)

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

Назва дисертації
_________________________________________________________________

№ справи ___________________________________
(заповнює МОН)

Рік

Додаток 8
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
Супровідний лист
до атестаційної справи здобувача наукового ступеня
(на бланку наукової установи чи
вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації)
Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів
Про атестаційну справу
Надсилаємо атестаційну справу здобувача
(кандидата) ________________________ наук

наукового

ступеня

доктора

(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
______________________ №___, 20___ року, стор.___ .
Додатки:

в

________________

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

Голова спеціалізованої
вченої ради ___________
(шифр ради)

___________

___________________

(підпис)

Вчений секретар ____________________________
(прізвище, ініціали, телефон )

(прізвище, ініціали)

Додаток 9
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
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, підпорядкування (у родовому відмінку), місто)

щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата)
_________________________________ наук
(галузь)

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)

на підставі прилюдного захисту дисертації
«________________________________________________________________»
(назва дисертації)

у вигляді ________________________________________*/ з грифом
(на правах рукопису, опублікованої монографії) (таємно, для службового користування)

за спеціальністю ______________________________________________________
(шифр і назва наукової спеціальності за чинним переліком)

«____» _______ 20___ року, протокол № ___.
_____________________________________________ 19___ року народження,
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

громадянин________________________________________________________,
(вказується назва держави, 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 вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, наукової
установи, в якій вона діяла.
Працює_____________ в ________________________________________
(посада)

(місце роботи, відомче підпорядкування, місто)

з _______ р. до теперішнього часу.
Дисертація виконана у _______________________________________ .
(найменування вищого навчального закладу III або IV рівня
акредитації, наукової 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, спеціальності, зауваження)

та присутні на захисті фахівці ____________________________________
(прізвища, ініціали, наукові ступені,

_________________________________ .
місця роботи, посади, зауваження)

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,
недійсних бюлетенів _____ .
Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з обґрунтуванням
прийнятого рішення із зазначенням відповідності/невідповідності дисертації вимогам
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника. При негативному рішенні 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 здобувача 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)

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради

(прізвище, ініціали)

__________ ____________________
(підпис)

М.П.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

«____» _______________ 20___ року

Атестаційна справа зареєстрована у МОН України
під № _________________
Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового
ступеня доктора (кандидата) наук рішенням атестаційної колегії МОН України від
«___» _____________ 20 ___ року .
Видано диплом ______________________________
(серія, номер)

Начальник відділу ________ ________________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примітки:
1. Номер справи, дату прийняття рішення атестаційною колегією МОН України,
серію та номер диплома проставляють у МОН України.
2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки */) наводять при
необхідності.

Додаток 10
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
Відомості про офіційних опонентів,
призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
_____________________________ наук
(галузь)

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

за спеціальністю___________________________________________________
(шифр, назва наукової спеціальності)

№
з/п

П.І.Б.

Рік
Місце основної Науковий ступінь,
народроботи,
шифр, назва спеження підпорядкування,
ціальності, за
посада
якою захищена
дисертація, рік
присудження

Вчене звання
(за спеціальністю, кафедрою), рік присвоєння

1 2

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ____________
ради
(підпис )
М.П.

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

3

4

____________________
(прізвище, ініціали)

«____» _______________ 20___ року

5

Додаток 11
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
Реєстраційно-облікова картка
Реєстраційно-облікова картка
ім’я, Стать
Громадянство

Прізвище,
по батькові
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
Шифр і назва спеціальності
(вчене звання), галузь наук
Номер
Ким і коли присуджено науковий
Номер диплома
атестаступінь (присвоєно вчене звання)
(атестата)
ційної
справи
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 протоколу», «Повне найменування наукової установи чи
вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації», «Науковий ступінь (вчене
звання), галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.
3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють у
МОН 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 латинськими літерами англійською мовою офіційне
найменування установи, де відбувся захист дисертації; назву країни, громадянином
якої є здобувач; повне ім’я здобувача 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 12
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
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

До опису внесено ______ документів на ________ аркушах.

Вчений секретар 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.

Додаток 16
до Положення про спеціалізовану
вчену раду
Форма бюлетеня для таємного голосування
Спеціалізована вчена рада _____________________________
(шифр ради)

" "_____________ 20___ р.
Прізвище, ім'я,
по батькові

Заслуговує
наукового ступеня

протокол № _____
Результати
голосування
ЗГОДЕН
НЕ ЗГОДЕН

Примітки:
1. У графі «Заслуговує наукового ступеня» зазначити науковий ступінь, на який
претендує здобувач, і галузь науки.
2. Бюлетені не підписують. У графі «Результати голосування» викреслити
непотрібне.

Додаток 17
до Положення про спеціалізовану
вчену раду

Протокол
засідання лічильної комісії,
обраної спеціалізованою вченою радою _____________
(шифр ради)

" " ___________ 20___ р.
Склад обраної комісії: ______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________
Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо
присудження ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

наукового ступеня доктора (кандидата) ________________ наук.
(галузь науки)

Склад спеціалізованої вченої ради, затверджений у кількості _____ осіб.
До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ______ осіб з правом
голосу.
Були присутні на засіданні _____ членів спеціалізованої вченої ради, зокрема
_____ докторів наук за профілем розглянутої дисертації.
Роздано бюлетенів ______ .
Залишилось нерозданих бюлетенів ______ .
Виявлено в урні бюлетенів ______ .
Результати голосування про
(кандидата)_______________ наук

присудження

наукового

ступеня

(галузь науки)

______________________________________________________:
(прізвище, ім'я, по батькові)

подано голосів:
«За» –
«Проти» –
недійсних бюлетенів –

_______ ,
_______ ,
_______ .

доктора

2

Продовження додатка 17
Члени лічильної комісії:

____________ _____________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

____________ _____________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

____________ _____________________
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Учений секретар ____________ __________ ______________________
(шифр ради)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Примітки:
1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у двох примірниках.
2. Один з протоколів укладається разом з бюлетенями в конверт, який
заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії
склеювання членами лічильної комісії.

