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Положення
про розгляд кандидатур на присвоєння вчених звань професора та старшого наукового співробітника
в Інституті ветеринарної медицини НААН



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дане Положення встановлює: 1) основні вимоги до порядку розгляду кандидатур щодо присвоєння вчених звань в Інституті ветеринарної медицини НААН (далі Порядок); 2) основні вимоги до претендентів та оформлення необхідної документації; 3) обов'язки та відповідальність під час розгляду та присвоєння вчених звань за відповідними спеціальностями наукових працівників.
Положення розповсюджується на кандидатур присвоєння вчених звань, адміністрацію та членів Вченої ради Інституту ветеринарної медицини НААН і є обов'язковим для виконання.
Положення розроблене відповідно до Наказу МОН "Про порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента" № 406 від 13.11.97; Постанови КМУ "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента № 1149 від 27 грудня 2008 р.; Постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента № 507 від 23 червня 2010 р.; Постанови КМУ "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника № 567 від 24 липня 2013 р. та наказу ВАК України "Про затвердження Переліку спеціальностей наукових працівників № 86 від 13.03.97.

2. Подання документів

Атестаційна справа подається вченому секретарю ІВМ НААН і попередньо розглядається на Експертній комісії ІВМ для перевірки відповідності атестаційних справ здобувачів вчених звань нормативним документам (Наказам і Положенням МОН; перелік документів атестаційної справи та вимоги до претендента наведено у додатках 1, 2). У разі відповідності – атестаційна справа претендентів передається на розгляд Вченої ради ІВМ НААН. Експертний висновок оприлюднюється головою Експертної комісії на Вченій раді ІВМ НААН перед включенням кандидата до бюлетенів таємного голосування.


3. Розгляд атестаційних справ (для вченого звання професора)

Розгляд атестаційних справ здобувачів вчених звань здійснюється вченою радою ІВМ НААН.
Інформація про здобувачів, які балотуються на черговому засіданні, у вигляді списку (згідно з додатком 3) оголошується до засідання Вченої ради.
На засіданні Вченої ради, після ознайомлення з атестаційною справою здобувача і її обговорення, здійснює балотування здобувачів до початку процедури таємного голосування при наявності кворуму (не менше 2/3 її складу). Кворум підраховується за явочним листом членів ради при видачі їм під розписку балотувальних бюлетенів. Здобувачі мають право бути присутніми на засіданнях Вченої ради, де обговорюються їх атестаційні справи, при необхідності надають пояснення та виступають перед присутніми до початку процедури балотування. Вчена рада може відкласти обговорення атестаційної справи або визнати недоцільним її обговорення. Члени Вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть та до кворуму не зараховуються. Вони також не включаються до складу лічильної комісії, яка обирається з членів Вченої ради перед початком розгляду атестаційних справ і становить не менше ніж три особи.
Голосування здійснюється окремо по кожній кандидатурі.
Лічильна комісія видає підготовлені за формою балотувальні бюлетені (згідно з додатком 4) під розписку і пояснює членам ради порядок голосування. На бюлетенях, які залишились нерозданими, робиться запис - "невикористаний".
Голосування проводиться викресленням в одній з відповідних граф бюлетеня слів "за" чи "проти". Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало щонайменше три чверті членів Вченої ради, які брали участь у голосуванні.
Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка або, якщо голосуючий викреслив в бюлетені і слово "за" і слово "проти" чи, навпаки, не викреслив жодного.
Рішення про присвоєння вчених звань приймається більшістю голосів (щонайменше три чверті присутніх членів ради).
Голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність. Після завершення голосування лічильна комісія в окремому приміщенні підраховує результати таємного голосування по кожній кандидатурі і складає протоколи (згідно з додатком 5).
Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради одним з її членів. Ухвала, що приймається вченою радою на підставі результатів балотування, заноситься до протоколу.
Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені по кожному атестованому в окремі конверти і прикладає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради.
Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі усіх членів ради, котрі отримали бюлетені, та точний підрахунок кворуму і поданих голосів.
При порушенні умов голосування, зазначених у цьому Порядку, рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання визнається недійсним.
Матеріали службового листування, повідомлення, які надходять до Вченої ради з Міністерства освіти України, як органу державної атестації, а також додаткові матеріали і документи, пов'язані з розглядом питань щодо присвоєння вченого звання здобувачу, після прийняття вченою радою відповідної ухвали додаються до атестаційної справи, яка залишається у матеріалах Вченої ради.


4. Розгляд питання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоює МОН на підставі рішення Вченої ради ІВМ НААН. 
Засідання Вченої ради є правоможним, якщо в його роботі взяло участь не менш як дві третини її складу. Вчений секретар оголошує вимоги щодо вченого звання старшого наукового співробітника (додаток 6) та відповідність претендента цим вимогам. Рішення ради приймається таємним голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, які брали участь у засіданні (бюлетень та протоколи лічильної комісії наведено в додатках 7–9). 
Рішення Вченої ради ІВМ НААН щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цієї наукової установи – фахівців (докторів або кандидатів наук, які мають вчене звання професора, доцента чи старшого наукового співробітника) з відповідної галузі науки та наукової спеціальності, причому ці фахівці можуть і не бути членами ради. 
Якщо в науковій установі чи у вищому навчальному закладі, де працює здобувач вченого звання, немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної наукової спеціальності, рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу із залученням до роботи цієї ради фахівців інших наукових установ чи вищих навчальних закладів.
Склад фахівців, які залучаються до участі у роботі ради для розгляду питання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника з відповідної наукової спеціальності, погоджується з МОН.
Вчене звання може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі науки, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь кандидата наук, за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника працівнику іншої наукової установи чи вищого навчального закладу за клопотанням наукової установи чи вищого навчального закладу, де працює здобувач вченого звання.
Атестаційна справа здобувача вченого звання старшого наукового співробітника оформляється у порядку, встановленому МОН, та у двомісячний строк після засідання вченої ради надсилається до МОН. Перелік документів атестаційної справи та зразки їхнього оформлення наведено в додатках 10–16.


Додаток 1


Перелік документів атестаційної справи
(на вчене звання професора)

Форма 2
О П И С
документів атестаційної справи 
доктора ветеринарних наук 
                      ______________________________________________

№
п/п
Назва документів
Сторінка
1.	
Супровідний лист 

2.	
Копія першої сторінки паспорта

3.	
Довідка про здобувача вченого звання 

4.	
Протокол засідання лічильної комісії 

5.	
Список наукових та навчально-методичних праць

6.	
Довідка про педагогічний стаж

7.	
Витяг з трудової книжки про наукову роботу здобувача

8.	
Копія трудової книжки

9.	
Копії дипломів кандидата наук, доктора наук, академіка НААН, про присвоєння почесного звання.

10.	
Копія атестата старшого наукового співробітника. 

11.	
Автореферати підготовлених кандидатів, докторів наук

12.	
Копії першої і другої сторінок та змісту монографії.

13.	
Реєстраційно-облікова картка

14.	
Поштові картки




Вчений секретар            ___________________              ________________.


«___» ________________ 20__ р.






Додаток 2


Вимоги до претендента на здобуття вченого звання професора

Атестація здобувачів вченого звання професора, які працюють в наукових установах, здійснюється за профілем їх основної діяльності (згідно з Переліком спеціальностей наукових працівників).

Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ: 
1) яким присуджений науковий ступінь доктора наук;
2) які працюють у наукових установах Національної академії аграрних наук, на посаді завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
3) які мають:
- вчене звання старшого наукового співробітника або доцента;
- стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років (останній календарний рік на одній із зазначених посад);
- стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як п'ять років після отримання вченого звання старшого наукового співробітника;
- не менш як 10 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого МОНмолодьспортом переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;
- які підготували не менш як три кандидати наук.


Додаток 3


Список
осіб, які балотуються на присвоєння вченого звання професора
на засідання Вченої ради "__" __________ ____ р.
Інституту ветеринарної медицини НААН
№ з/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Рік народження
Посада, яку займає здобувач
Науковий ступінь, вчене звання
Стаж педагогічної (наукової роботи)
Яке вчене звання здобуває і по якій спеціальності
1
2
3
4
5
6
7
1






2









Додаток 4


Бюлетень
для таємного голосування щодо присвоєння вченого звання 
професора за спеціальностю __.__.__ – __________________

Вчена рада Інституту ветеринарної медицини НААН 
засідання від __ _________ 20__ року, протокол № _

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Присвоєння вчених звань*
Результати
балотування


За


Проти
										                (непотрібне    викреслити)
Примітка * – вказати шифр і назву спеціальності




Додаток 5
ПРОТОКОЛ № 1
засідання лічильної комісії щодо результатів
таємного голосування про присвоєння вченого
звання __________________________________
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

Вимоги до претендента на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється:
- докторам і кандидатам наук через три роки після захисту дисертації;
- зі стажем наукової роботи не менш як п’ять років, які працюють у наукових установах;
- зараховані після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом, на посади старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), або призначені на посади директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;
- опублікування за останні три роки у наукових фахових виданнях України або інших держав не менше п’яти наукових праць за відповідною спеціальністю, з них дві – без співавторів (крім праць, які відображають науково-прикладні результати проведених досліджень). Не допускається подавати  на здобуття вченого звання наукові праці, які були подані на здобуття наукового ступеня. 






Додаток 7
Бюлетень
таємного голосування щодо присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

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 № _
Засідання лічильної комісії Вченої ради ІВМ НААН, обраної для проведення таємного голосування про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
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 № _

засідання лічильної комісії щодо результатів
таємного голосування про присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника

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

Перелік документів
атестаційної справи здобувача вченого звання
старшого наукового співробітника,
що подається до МОН України

1. Супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника.
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря вченої ради.
3. Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
4. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою Інституту.
5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України 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 Інституту.
6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою Інституту.
7. Список наукових праць за відповідною спеціальністю, підписаний здобувачем, вченим секретарем вченої ради та засвідчений печаткою Інституту.
8. Копії наукових праць здобувача за відповідною спеціальністю, опублікованих у наукових 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 додаватися їх оригінали.
9. Опис документів атестаційної справи, засвідчений підписом вченого секретаря вченої ради та печаткою Інституту.
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 присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Ім’я файла – sns.xls;
реєстраційно-облікову картку за встановленою формою у двох примірниках;
Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.


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.
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