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ПОЛОЖЕНИЕ
о рассмотрении кандидатур на присвоение ученых званий профессора и старшего научного сотрудника
в Институте ветеринарной медицины НААН



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Положение устанавливает: 1) основные требования к порядку рассмотрения кандидатур на присвоение ученых званий в Институте ветеринарной медицины НААН (далее Порядок); 2) основные требования к претендентам и оформление необходимой документации; 3) обязанности и ответственность при рассмотрении и присвоения ученых званий по соответствующим специальностям научных работников.
Положение распространяется на кандидатур присвоения ученых званий, администрацию и членов Ученого совета Института ветеринарной медицины НААН и является обязательным для выполнения.
Положение разработано в соответствии с Приказом МОН "О порядке рассмотрения аттестационных дел о присвоении ученых званий профессора и доцента" № 406 от 13.11.97; Постановления КМУ "Об утверждении Порядка присвоения ученого звания профессора и доцента № 1149 от 27 декабря 2008 г .; Постановления КМУ" О внесении изменений в Порядок присвоения ученого звания профессора и доцента № 507 от 23 июня 2010 г .; Постановления КМУ "Об утверждении Порядка присуждения научных степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника № 567 от 24 июля 2013 и Приказа ВАК Украины" Об утверждении Перечня специальностей научных работников № 86 от 13.03.97.

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестационная дело подается ученому секретарю ИВМ НААН и предварительно рассматривается на Экспертной комиссии ИВМ для проверки соответствия аттестационных дел соискателей ученых званий нормативным документам (приказы и Положением МОН, перечень документов аттестационного дела и требования к претенденту приведены в приложениях 1, 2). В случае соответствия - аттестационная дело претендентов передается на рассмотрение Ученого совета ИВМ НААН. Экспертное заключение обнародуется председателем Экспертной комиссии на Ученом совете ИВМ НААН перед включением кандидата в бюллетени тайного голосования.

3. Рассмотрение аттестационнЫХ дел (для ученого звания профессора)

Рассмотрение аттестационных дел соискателей ученых званий осуществляется Ученым советом ИВМ НААН.
Информация о соискателей, которые баллотируются на очередном заседании, в виде списка (согласно приложению 3) объявляется до заседания Ученого совета.
На заседании Ученого совета, после ознакомления с аттестационной делом соискателя и его обсуждение, осуществляет баллотирования соискателей до начала процедуры тайного голосования при наличии кворума (не менее 2/3 ее состава). Кворум подсчитывается по явочным письмом членов совета при выдаче им под расписку балотувальних бюллетеней. Соискатели имеют право присутствовать на заседаниях Ученого совета, где обсуждаются их аттестационные дела, при необходимости оказывают объяснения и выступают перед собравшимися до начала процедуры баллотирования. Ученый совет может отложить обсуждение аттестационного дела или признать нецелесообразным ее обсуждения. Члены Ученого совета, которые баллотируются на этом заседании, участия в голосовании по своей кандидатуре не берут и кворума не засчитываются. Они также не включаются в состав счетной комиссии, который избирается из членов Ученого совета перед началом рассмотрения аттестационных дел и составляет не менее трех человек.
Голосование осуществляется отдельно по каждой кандидатуре.
Счетная комиссия выдает подготовленные по форме балотувальни бюллетени (согласно приложению 4) под расписку и объясняет членам совета порядок голосования. На бюллетенях, которые остались нерозданных, делается запись - "неиспользованный".
Голосование проводится вычеркиванием в одной из соответствующих граф бюллетеня слов "за" или "против". Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей членов Ученого совета, принимавших участие в голосовании.
Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца или, если голосующий вычеркнул в бюллетене и слово "за" и слово "против" или, наоборот, не вычеркнул ни одного.
Решение о присвоении ученых званий принимается большинством голосов (не менее трех четвертей присутствующих членов совета).
Голосование проводится в условиях, гарантирующих его секретность. После завершения голосования счетная комиссия в отдельном помещении подсчитывает результаты тайного голосования по каждой кандидатуре и составляет протоколы (согласно приложению 5).
Протоколы заседания счетной комиссии объявляются на заседании Ученого совета одним из ее членов. Постановление, принимается ученым советом на основании результатов баллотирования, заносится в протокол.
После оформления протоколов тайного голосования счетная комиссия запечатывает балотувальни бюллетени по каждому аттестовано в отдельные конверты и прикладывает их вместе с явочным листом (с отметками о выдаче бюллетеней) к материалам заседания Ученого совета.
Члены счетной комиссии несут полную ответственность за порядок проведения тайного голосования, обеспечение персонального участия в этой процедуре всех членов совета, которые получили бюллетени, и точный подсчет кворума и поданных голосов.
При нарушении условий голосования, указанных в настоящем Порядке, решение Ученого совета о присвоении ученого звания признается недействительным.
Материалы служебной переписки, сообщения, поступающие в Ученый совет из Министерства образования Украины, как органа государственной аттестации, а также дополнительные материалы и документы, связанные с рассмотрением вопросов о присвоении ученого звания соискателю, после принятия ученым советом соответствующего постановления прилагаются к аттестационной дела , которая остается в материалах Ученого совета.

4. Рассмотрение вопроса о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника

Ученое звание старшего научного сотрудника присваивает МОН на основании решения Ученого совета ИВМ НААН.
Заседание Ученого совета является правомочным, если в его работе приняло участие не менее двух третей ее состава. Ученый секретарь объявляет требования по ученого звания старшего научного сотрудника (приложение 6) и соответствие претендента этим требованиям. Решение совета принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей членов совета, участвовавших в заседании (бюллетень и протоколы счетной комиссии приведены в приложениях 7-9).
Решение Ученого совета ИВМ НААН о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника принимается с учетом отзывов не менее шести работников этого учреждения - специалистов (докторов или кандидатов наук, которые имеют ученое звание профессора, доцента или старшего научного сотрудника) по соответствующей отрасли науки и научной специальности , причем эти специалисты могут и не быть членами совета.
Если в научном учреждении или в высшем учебном заведении, где работает соискатель ученого звания, нет достаточного количества высококвалифицированных специалистов по соответствующей научной специальности, совет может рассматривать вопрос о присвоении ученого звания соискателю с привлечением к работе этого совета специалистов других научных учреждений или высших учебных заведений.
Состав специалистов, привлекаемых к участию в работе совета для рассмотрения вопроса о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника по соответствующей научной специальности, соглашается с МОН.
Ученое звание может быть присвоено по специальности, которая принадлежит к другой области науки, чем отрасль, в которой соискателю присуждена ученая степень кандидата наук, при условии, что опубликованные научные работы содержат полученные соискателем новые научно обоснованные результаты, которые в совокупности решают конкретную научную задачи, имеет существенное значение для соответствующей отрасли науки.
Ученый совет может рассматривать вопрос о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника работнику другой научного учреждения или высшего учебного заведения по ходатайству научного учреждения или высшего учебного заведения, где работает соискатель ученого звания.
Аттестационная дело соискателя ученого звания старшего научного сотрудника оформляется в порядке, установленном МОН, и в двухмесячный срок после заседания Ученого совета направляется в МОН. Перечень документов аттестационного дела и образцы их оформления приведены в приложениях 10-16.

 

                                                                                                             приложение 1


Перечень документов аттестационного дела
(на ученое звание профессора)

форма 2





О П И СЬ
документов аттестационного дела
доктора ветеринарных наук                      ______________________________________________

№
п/п
Название документов
Страница
1.	
Сопроводительное письмо

2.	
Копия первой страницы паспорта

3.	
Справка о соискателе ученого звания

4.	
Протокол заседания счетной комиссии

5.	
Список научных и учебно-методических работ

6.	
Справка о педагогическом стаже

7.	
Выписка из трудовой книжки о научной работе соискателя

8.	
Копия трудовой книжки

9.	
Копии дипломов кандидата наук, доктора наук, академика УААН, о присвоении почетного звания.

10.	
Копия аттестата старшего научного сотрудника.

11.	
Авторефераты подготовленных кандидатов, докторов наук

12.	
Копии первой и второй страниц и содержания монографии.

13.	
Регистрационно-учетная карточка

14.	
Почтовые карточки




Ученый секретарь            ___________________              ________________.


«___» ________________ 20__ р.







Додаток 2


Требования к претенденту на получение ученого звания профессора

Аттестация соискателей ученого звания профессора, работающие в научных учреждениях, осуществляется по профилю их основной деятельности (в соответствии с Перечнем специальностей научных работников).

Ученое звание профессора присваивается работникам научных учреждений:
1) которым присужденный научный степень доктора наук;
2) работающих в научных учреждениях Национальной академии аграрных наук, в должности заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией), главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника или директора, заместителя директора, ученого секретаря;
3) имеющих:
- Ученое звание старшего научного сотрудника или доцента;
- Стаж научной и научно-педагогической работы не менее 10 лет (последний календарный год на одной из указанных должностей);
- Стаж научной и научно-педагогической работы не менее пяти лет после получения ученого звания старшего научного сотрудника;
- Не менее 10 научных работ, опубликованных после защиты докторской диссертации в профессиональных изданиях Украины, включенных в утвержденный МОНмолодежьспортом перечня, или ведущих изданиях других государств;
- Которые подготовили не менее трех кандидатов наук.

Додаток 3


Список
лиц, баллотирующихся на присвоение ученого звания профессора
на заседание Ученого совета  "__" __________ ____ г.
Института ветеринарной медицины НААН
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Год  рождения
Должность, которую занимает соискатель
Научная степень, ученое звание
Стаж педагогической (научной работы)
Какое ученое звание получает и по какой спеціальності
1
2
3
4
5
6
7
1






2









Додаток 4


Бюллетень
для тайного голосования в присвоение ученого звания профессора по специальности __.__.__ – __________________

Ученый совет Института ветеринарной медицины НААН
заседание от __ _________ 20__ года, протокол № _

Фамилия, имя, отчество
Присвоение ученых званий*
Результати
балатирования


За


Против
										                (ненужное вычеркнуть)
Примечание * – указать шифр и название специальности




Додаток 5
ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии о результатах
тайного голосования о присвоении ученого
звание _________________________________
від __ ______ ____ року. 

Обрана вченою радою Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України на засіданні __ ___________ 20__ р. у складі:
______________________________________________ (голова)
______________________________________________ (член лічильної комісії)
______________________________________________ (член лічильної комісії)

На засіданні були присутні ___ з __ членів Вченої ради 
Вчена рада затверджена __.__.____ року наказом Національної академії аграрних наук України № __-К та __.__.____ р. наказом Інституту ветеринарної медицини № __-К.

Балотувався _____________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по-батькові)
щодо присвоєння вченого звання ______________ за спеціальністю __.__.__ – _____________________________________________.

Роздано бюлетенів: ____, 
виявилося бюлетенів в урні: _____.

Результати голосування:
"За" 	_____________________________
"Проти"  ___________________________
"Недійсних бюлетенів" _______________

Члени лічильної комісії	_______________	    (_______________________)
						(підпис)		прізвище, ініціали
_______________	    (_______________________)
						(підпис)		прізвище, ініціали
_______________	    (_______________________)
						(підпис)		прізвище, ініціали


Підписи членів лічильної комісії
завіряю, вчений секретар ІВМ:	_______________	 (___________________)
						(підпис)		    прізвище, ініціали


Додаток 6

Требования к претенденту на получение ученого звания старшего научного сотрудника

Ученое звание старшего научного сотрудника присваивается:
- Докторам и кандидатам наук через три года после защиты диссертации;
- Со стажем научной работы не менее пяти лет, работающих в научных учреждениях;
- Зачислены после избрания по конкурсу в порядке аттестации, в том числе по совместительству, на должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, заместителя заведующего (начальника) и заведующего (начальника) научно-исследовательским отделом (отделением, сектором, лабораторией) или назначены на должности директора, заместителя директора по научной работе, ученого секретаря, при условии успешной работы на указанных должностях не менее календарного года;
- Опубликование за последние три года в научных изданиях Украины или других государств не менее пяти научных работ по соответствующей специальности, из них две - без соавторов (кроме работ, которые отражают научно-прикладные результаты проведенных исследований). Не допускается подавать на соискание ученой степени научные труды, которые были представлены на соискание ученой степени.

Додаток 7

Бюллетень
тайного голосования о присвоении ученого звания
старшего научного сотрудника по специальности 16.00.03 - ветеринарнаямикробиология, эпизоотология, инфекционные болезни и иммунология
Засідання вченої ради Інституту ветеринарної медицини НААН 
від __ __________ 20__ року, протокол № __
№ п/п
Прізвище, ім’я,
по-батькові
Балотується на посаду
Результати
голосування
1

Старший науковий співробітник за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
згоден
не згоден
										                (непотрібне    викреслити)


Додаток 8

ПРОТОКОЛ № _
Заседание счетной комиссии Ученого совета ИВМ НААН, выбранной для проведения тайного голосования о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника
від __ ____________ 20__ р. 


Лічильна комісія обрана на засіданні Вченої ради ІВМ НААН                 __ ___________ 20__ року в складі 3-х осіб. На засіданні лічильної комісії розподілені обов’язки наступним чином:

	_____________________ (голова) 


	_____________________ (член лічильної комісії)


	_____________________ (член лічильної комісії)



Підписи:
_________________ (голова)
_________________
_________________


Директор ІВМ НААН 						_._. _____________



Вчений секретар Інституту					_._. _____________




Додаток 9
ПРОТОКОЛ № _

заседания счетной комиссии о результатах
тайного голосования о присвоении ученого
звание старшего научного сотрудника
від __ ____________ 20__ року. 

Обрана вченою радою Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України
на засіданні __ ___________ 20__ р. у складі:
___________________________________________________ (голова)
___________________________________________________ (член лічильної комісії)
___________________________________________________ (член лічильної комісії)

На засіданні були присутні ___ з 17 членів Вченої ради.
Вчена рада затверджена 09.10.2014 року наказом Національної академії аграрних наук України № 284-К та 17.10.2014 р. наказом Інституту ветеринарної медицини № 153-К.
Балотувався (-лась) _____________________________________
				(прізвище, ім’я, по-батькові)
щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.

Роздано бюлетенів: ____, 
виявилося бюлетенів в урні: _____.

Результати голосування:

"За" 	_____________________________
"Проти"  ___________________________
"Недійсних бюлетенів" _______________


Члени лічильної комісії		_________________		(_______________________)
						(підпис)				прізвище, ініціали
_________________		(_______________________)
						(підпис)				прізвище, ініціали
_________________		(_______________________)
						(підпис)				прізвище, ініціали



Підписи членів лічильної комісії
засвідчую, вчений секретар ІВМ:	_________________		(_______________________)
						(підпис)				прізвище, ініціали


Додаток 10

Перечень документов
аттестационного дела соискателя ученого звания
старшего научного сотрудника,
подаваемого в МОН Украины

1. Сопроводительное письмо аттестационного дела соискателя ученого звания старшего научного сотрудника.
2. Ксерокопия первой страницы паспорта соискателя, заверенная подписью ученого секретаря ученого совета.
3. Решение Ученого совета о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника.
4. Копия диплома о присуждении ученой степени доктора (кандидата) наук, заверенная подписью ученого секретаря Ученого совета и печатью института.
5. Личная карточка по форме П-2 ДС, утвержденной приказом Министерства статистики Украины от 26.12.95 № 343, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 28.12.95 за № 484/1020, со сведениями по состоянию на момент подачи документов в Ученый совет, заверенная подписью руководителя кадровой службы и печатью по основному месту работы, с фотографией, на которой проставлена печать Института.
6. Копия свидетельства о перемене имени, заверенная подписью ученого секретаря Ученого совета и печатью института.
7. Список научных трудов по соответствующей специальности, подписанный соискателем, ученым секретарем Ученого совета и заверенный печатью Института.
8. Копии научных работ соискателя по соответствующей специальности, опубликованных в научных изданиях Украины или других государств за последние три года, из которых две без соавторов, на бумажном носителе, заверенные подписью ученого секретаря Ученого совета. На копиях должны быть указаны выходные данные соответствующих изданий. Вместо копий научных трудов соискателя могут добавляться их оригиналы.
9. Описание документов аттестационного дела, заверенный подписью ученого секретаря Ученого совета и печатью института.
Аттестационную дело брошюруют в скоросшиватель из картона без завязок, на внутренней стороне обложки которого наклеивают конверт, в который вкладывают:
автореферат кандидатской или докторской диссертации;
один компакт-диск типа CD-R или CD-RW, на котором содержится файл с данными о присвоении ученого звания старшего научного сотрудника. Имя файла - sns.xls;
регистрационно-учетную карточку по установленной форме в двух экземплярах;
Документы аттестационного дела должны размещаться последовательно в соответствии с этим перечнем.Додаток 11
Зразок супровідного листа в МОН

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
03151, м. Київ,
вул. Донецька, 30
Тел/факс 245-78-05
E-mail: vet@ivm.kiev.ua
file_0.png

file_1.wmf


03151, Donetska str. 30, 
Kiev, Ukraine.
Tel/fax 245-78-05
E-mail: vet@ivm.kiev.ua

№ __ від __ __________ 20__ р.
Міністерство освіти і науки України


Про атестаційну справу

Надсилаємо атестаційну справу здобувача вченого звання старшого наукового співробітника									
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)
за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія								
(шифр і назва спеціальності)

Додаток: Атестаційна справа згідно з описом.



Голова вченої ради	 ___________ 					
       (підпис)                    (прізвище, ініціали)

Вчений секретар 					, (044) 245-77-69 
                              	   (прізвище, ініціали, телефон)



Додаток 12
Обкладинка атестаційної справи здобувача
вченого звання старшого наукового співробітника

національна академія аграрних наук україни
інститут ветеринарної медицини







АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

здобувача вченого звання старшого наукового співробітника



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



за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія







№ справи ___________________________________
(заповнює ВАК України)











Київ, 20__

Додаток 13
Приклад оформлення опису документів атестаційної справи претендента на вчене звання старшого наукового співробітника

Опис документІв атестацІйної справи

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

№ з/п
Назва документа
Кількість аркушів
Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи (з __ по __)
1
2
3
4
1.
Супровідний лист
1
1
2.
Копія першої сторінки паспорта
1
2
3.
Рішення вченої ради
8
3–10
4.
Копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук
1
11
5.
Особовий листок з обліку кадрів
3
12–14
6.
Список наукових праць
14
15–28
7.
Копії наукових праць 
40
29–68
8.
Опис документів атестаційної справи
1
69

До опису внесено 	8	 документів на 	69	аркушах


Учений секретар Вченої ради ІВМ НААН
кандидат ветеринарних наук                        ______________ __________ _._.
								(підпис)		 (прізвище та ініціали)

М.П.
__ ___________ 20__ р.



Додаток 14
РІШЕННЯ
вченої ради про присвоєння вченого звання
старшого наукового співробітника
Вчена рада Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України прийняла рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника _______________________________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)
за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
«____»__________ 20___ року, протокол № ____.
_______________________________________________, 19___ року народження,
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)
стать ________, освіта вища, закінчив (-ла) у 19__ році ____________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)
за спеціальністю «Ветеринарна медицина».
Трудова діяльність: перелічити займані наукові посади у хронологічному порядку із зазначенням 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 зазначенням 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 обов’язковим зазначенням всіх співавторів та особистого внеску здобувача у кожну працю.
Науковий стаж ___ років.
Докладна характеристика наукової діяльності здобувача і обґрунтування рішення вченої (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: навести найбільш вагомі наукові результати, висвітлити участь у виконанні важливої, пріоритетної тематики, участь у підготовці наукових кадрів та ін.
При прийнятті рішення «____» ___________ 20__ року Вчена рада Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України у складі _____ осіб з ______ членів ради голосувала:
«За» _____,
«Проти» ______,
недійсних бюлетенів _____ .
Рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія _________________________
(науковий ступінь,
_____________________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові здобувача у давальному відмінку)
Продовження додатка 14
підтримали працівники Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, які є фахівцями з ветеринарних наук:

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 ради                     ________________                    __________ _._.


Вчений секретар вченої ради    ________________                     __________ _._.

           М.П.	                 «__» _____________ 20__ року.


Атестаційна справа зареєстрована у МОН України під № _____________

Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника рішенням атестаційної колегії МОН України від «    » ____________ 20__ року № _____

Видано атестат ______________________________
			          (серія, номер)

Начальник атестаційного відділу	_________	 ______________________
						      (підпис)		(прізвище, ініціали)


Додаток 15

Список
наукових та навчально-методичних праць
(прізвище, ім'я та по батькові здобувача)

№ з/п
Назва
Характер роботи
Вихідні дані
Обсяг (друк. арк. або с.)
Співавтор
1
2
3
4
5
6
На останній сторінці цього списку підписи: 
Здобувач                             (Підпис, прізвище, ініціали) 
Список Завіряю: (Завідуючий кафедрою (відділом) або декан) (Підпис, прізвище, ініціали)
Секретар Вченої ради                 (Підпис, прізвище, ініціали) 
Дата. Печатка ІВМ НААН.

Примітки до списку наукових і навчально-методичних праць 
Пункт 2. Подається повна назва роботи мовою оригіналу публікації.
Пункт 3. Характер роботи - відповідно проставляється: друк. – друкована, дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти - не характеризуються (робиться прочерк).
Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); місце депонування рукопису, № державної реєстрації, рік депонування, видання, де анотовано депоновану роботу; № диплому на відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт, алгоритмів, проектів. Вихідні дані записуються згідно з правилами бібліографічного опису літератури.
Пункт 5. Обсяг – вказується кількість друкованих аркушів (др. арк.) або сторінок (с.) публікації (дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – авторський, якщо праця видана у співавторстві).
Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього ____ осіб.
Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна:
- наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації;
- наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації;
- авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід;
- основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності).
Роботи, що знаходяться у друкові, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать також до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.


Додаток 16
Приклад оформлення Реєстраційно-облікової картки
(роздруковується на цупкому папері)
Реєстраційно-облікова картка
Неволько Олег Михайлович
Ч
Україна
1967



29.01.2015 р.
№ 2
Інститут ветеринарної медицини 
Національної академії аграрних наук України
Старший науковий співробітник – ветеринарні науки 
16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
Номер
справи
Ким і коли присуджено науковий ступінь (присвоєно вчене звання)
Номер диплома (атестата)

Кандидат ветеринарних наук присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради НУБІП України від 16.10.2008
Старший науковий співробітник, присвоєно рішенням Вченої ради Інституту ветеринарної медицини НААН від 29.01.2015.

ДК № 051885


