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Щодо пропозицій стосовно 
удосконалення Порядку 
присудження наукових ступенів 
і присвоєння вченого звання 
старшого наукового співробітника 

  
У ВАК України розглянуто Ваш лист від 6 листопада цього року щодо 

якості висновків авторефератів та негативних тенденцій, які Ви вбачаєте у роботі 
спеціалізованих вчених рад. 

Перш за все хочемо подякувати Вам за небайдужість до нашої спільної 
справи і вболівання за якість вітчизняних дисертаційних досліджень. 

Стосовно удосконалення Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника повідомляємо 
наступне. 

Відповідно до  пункту  11  Порядку... дисертація  повинна  містити  
висунуті здобувачем науково обґрунтовані результати і свідчити про його 
особистий внесок в науку. Якщо у висновках дисертації використано ідеї або 
розробки, що  належать співавторам чи цілим науковим колективам, то ці 
висновки не містять наукової новизни або свідчать про відсутність особистого 
внеску здобувана у науку. З огляду на це вносити доповнення до пункту 16 
Порядку..., які б дозволяли використовувати у висновках дисертації ідеї або 
розробки, що належать співавторам чи цілим науковим колективам, є 
недоцільним. 

Відповідно  до  пункту  3.4  Основних  вимог до дисертацій та 
авторефератів  дисертацій у випадках використання в дисертації ідей або 
розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові 
праці, здобувач повинен відзначити цей факт у дисертації та в авторефераті з 
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обов'язковим  зазначенням  конкретного особистого внеску в ці праці або 
розробки. 

Стосовно надсилання до ВАК України електронного варіанту автореферату 
дисертації повідомляємо, що президія ВАК України постановою від 2 липня 2008 
року № 1-04/6 прийняла таке рішення: 

«Вважати за доцільне разом з повідомленням про захист дисертації 
подавати до ВАК України електронний варіант автореферату дисертації для 
розміщення його на офіційному веб-сайті ВАК України у мережі Інтернет». У 
даний час обговорюється матеріально-технічне забезпечення вирішення цього 
питання. 

Розміщення електронного варіанту автореферату у мережі Інтернет 
спрямовано на оприлюднення наукового доробку здобувача і ознайомлення з ним 
наукової громадськості. 

Зауваження  до  дисертації  та  автореферату  здобувача  потрібно 
надсилати  до спеціалізованої вченої ради, яка відповідно до пункту 3.1 
Положення про спеціалізовані вчені ради на етапі попередньої експертизи 
дисертаційної роботи може залучати фахівців кафедр, лабораторій та інших 
структурних підрозділів даної організації чи інших наукових установ для 
проведення фахових семінарів з метою апробації дисертації та усунення тих її 
моментів, до яких є зауваження чи запитання. 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з Вами і будемо раді 
конструктивним пропозиціям щодо удосконалення нормативної бази з питань 
атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. 
  
  
Перший заступник  
Голови ВАК України                                                                       В. Бондаренко 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

