
 
 

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ 
01001, м. Київ, МСП, вул. Хрещатик, 34. Тел.: 221-20-41, факс: 224-11-04 

 

Н А К А З 
"  21  "  вересня    2000 р.  № 440 

м. Київ 
 
Про  прийняття рішень  
щодо присвоєння вченого звання  
старшого наукового співробітника 
вченими радами наукових установ  
та вищих навчальних закладів 

 

З метою впорядкування прийняття рішень щодо присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника, згідно з Порядком присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

07.03.2007 № 423 (зі змінами), та статей 10 і 11 Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, та залучення до цієї роботи висококваліфікованих 

фахівців з відповідних наукових спеціальностей  

НАКАЗУЮ: 
1.До розгляду у ВАК України приймати атестаційні справи здобувачів 

ученого звання старшого наукового співробітника від учених (наукових, 

науково-технічних, технічних) рад (далі - ради) наукових установ усіх форм 

власності, та вищих навчальних закладів III  або IV рівня акредитації. 

Атестаційні справи оформляются відповідно до переліку документів 

атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового 

співробітника, що подається до ВАК України (додаток 1). Супровідний лист до 

атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового 

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. 

2. Рішення ради наукової установи чи вищого навчального закладу III 

або IV рівня акредитації щодо присвоєння вченого  звання старшого наукового 

співробітника приймається в установленому порядку з урахуванням відгуків не 

менше шести працівників цієї установи чи закладу – фахівців (докторів або 

кандидатів наук, які мають учене звання професора, доцента чи старшого 



наукового співробітника) з відповідної галузі науки та наукової спеціальності, 

причому ці фахівці можуть і не бути членами ради.  

3. Рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника працівнику іншої наукової установи чи вищого 

навчального закладу III  або IV рівня акредитації за клопотанням ради установи 

чи закладу, де працює здобувач вченого звання. 

4. Якщо в установі чи в 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 установ чи 

навчальних закладів. 

Склад фахівців, які залучаються до участі в роботі ради для розгляду 

питання щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника з 

відповідної наукової спеціальності, погоджується з ВАК України, а відомості про 

них подаються до ВАК за встановленою формою (додаток 5). 

 

 

Голова ВАК України                                В.В.СКОПЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 
 
 
 

Перелік документів  
атестаційної справи здобувача вченого звання 

старшого наукового співробітника, 
що подається до ВАК 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 (науково-технічної) 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 наукової 

установи чи вищого навчального закладу III  або IV рівня акредитації. 

 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 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 закладу III  або IV рівня акредитації. 

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 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: 



Продовження додатка 1 
 

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; 

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача 

(дві картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу 

III або IV рівня акредитації (дві картки). На зворотному боці поштових карток 

вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки, вчене звання 

старшого наукового співробітника, на яке претендує здобувач.  

 

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно   

відповідно до цього переліку.  

 



 

Додаток 2 
 

 
 

Супровідний лист до атестаційної справи 
здобувача 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 співробітника  

 

________________________________________________________________________ 
(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 3 
 
 

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 № ____. 

 

___________________________________________________, 19___ року народження, 
 (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 стать________, освіта вища, закінчив у 19__ році _____________________________ 
             (найменування навчального закладу) 

за спеціальністю __________________________________________________________ 
   (спеціальність за дипломом) 

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. 

 

 



Продовження додатка 3 
 

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»______, 

 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 чи 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) 
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Голова вченої 

(науково-технічної) 

ради                    __________     ____________________ 
                        (підпис)               (прізвище, ініціали) 

 

Вчений секретар вченої 

(науково-технічної) ради      _________     ____________________ 
                (підпис)                (прізвище, ініціали) 

 

           М.П.                  «____» _______________ 20___  року. 

 

 

 

 
Атестаційна справа зареєстрована у ВАК України під № _____________ 

 

Присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника постановою президії 

ВАК України від «    » _____________ 20___   року № ______  

 

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 
 

Обкладинка атестаційної справи  
здобувача вченого звання старшого наукового співробітника 

 

 

Відомче підпорядкування 

 

Найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III  або IV 

рівня акредитації, вчена (науково-технічна) рада якого клопочеться про 

присвоєння вченого   звання  старшого  наукового  співробітника 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА 
здобувача 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 



 

 
Додаток 5 

 

В і д о м о с т і 
про фахівців, які залучаються до роботи в раді  

для розгляду питання про присвоєння вченого звання  

старшого наукового співробітника  

за спеціальністю_____________________________________________________ 
     (шифр, назва спеціальності та галузі науки) 

в ____________________________________________________________________ 
  (назва організації, адреса для надсилання кореспонденції, телефон) 

 

№ 

з/п 
Прізвище 

ім’я, 

по 

батькові 

Рік 

народ- 

ження 

Місце 

основної 

роботи 

(установа, 

її відомча 

підпоряд-

кованість, 

посада) 

Науковий 

ступінь, 

Шифр 

спеціаль-

ності, за 

якою 

захищена 

дисерта-

ція, рік 

присуд-

ження 

Учене 

звання (за 

спеціальні

стю, 

кафед-

рою), рік 

присвоєн-

ня 

Основні праці (назви  3 

наукових 

монографій,статей 

опублікованих за 

спеціальністю, за якою 

фахівця пропонується 

включити до складу 

ради) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

  Директор (ректор) ____________    ____________________ 
            (підпис)      (прізвище, ініціали) 

 

Печатка 

Дата 

 

Примітки: 

 1. У графах 5, 6, спеціальності вказуються за діючим переліком 

спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або вчене звання (графа 6) 

присуджено (присвоєно) після 1 вересня 1992 року, то у відповідній графі 

вказується країна, атестаційним органом якої видано диплом (атестат). 

 2. До ВАК надсилається перший примірник "Відомостей". 

 4. У графі 7 наводять назви праць, опублікованих за останні п'ять років. 

 

 

 

 

 



Додаток 9 
до наказу ВАК України 

19.07.2010 № 557 

 

 

 
Список наукових праць 

 
за спеціальністю _______________________________________________________ 

 (шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей) 

 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва 

праці 

 

Назва видання та його вихідні 

відомості, що дозволяють 

ідентифікувати та відрізняти 

це видання від усіх інших 

Кількість 

друкованих 

аркушів 

Прізвища 

співавторів 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Здобувач             _____________                                     ________________ 
                    ( підпис )           (прізвище, ініціали) 

 

Вчений секретар     ____________                                     _________________ 

ради             ( підпис )                       (прізвище, ініціали) 

 

 

М.П. 

 

_____________________ 
       (число, місяць, рік) 

 



 
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. 


