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ФОРМИ АТЕСТАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ PhD







Форма 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12 травня   2015 року №  525
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016  року № 701)


АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА
                                              Transcript of Records
№__________

Видана

Issued by
(прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

(Family name, Given name(s)) 

про те, що у період з
«___»__________ 20__
по
«___»__________ 20__
from

to


він (вона) навчався(лась) у

He (she) studied at the
(повне найменування вищого навчального закладу)

(Name of institution) 

Факультет (інститут)

Faculty


Код та назва спеціальності

Code and Program Subject Area


Спеціалізація

Study program


Освітня програма

Educational program


Індивідуальний номер здобувача в ЄДЕБО
ХХХХХХХХХХХХ
Дата народження 
«___»_____ 20____
Student ID in USEDE

Date of birth 


Місце народження (країна)

Place of birth 
(Country)


Назва дисципліни
(курсу) / Course title
Код дисципліни/
Course code1
Кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи / ECTS credits2
Оцінка за шкалою вищого навчального закладу /
Institutional Grade
















 L Lera   
Опис системи оцінювання вищого навчального закладу _______________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Explanation of the Institutional Grading System ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Довідник з розподілу оцінок / Reference book on ratings
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Інформація про виконання наукової складової освтньо-наукової програми________________________
_______________________________________________________________________________________
Відрахований(а)3


(причина відрахування відповідно до наказу)
Expelled3 

                                                                                  (reason of expulsion according the order)

за наказом

order
(дата і номер наказу)

(Date, number)

Проректор з науково-педагогічної роботи

М.О. Азарєнков

Декан 

Ініціали, прізвище
/ Vice-President for Research and Education 

Mykola O. Azarenkov

Dean

Name, Surname

М.П.
Seal			"___"_____________20____ 

Гарант освітньої програми


(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Head of Educational program


(Family name, Given name(s), position)

Тел./Tel.: __________________Факс/Fax: _________________ E-mail: ________________________
										
______________
 Коди та опис відповідно до інформаційного пакета: HYPERLINK "http://www.xxxx.xx/infopaket/***" www.xxxx.xx/infopaket/*** / Code unit and unit description according to the ECTS package HYPERLINK "http://www.xxxx.xx/infopaket/***" www.xxxx.xx/infopaket/***.
2 До запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи оцінювання вказується кількість годин.
3 Заповнюється у випадку переривання навчання здобувачем вищої освіти / Fill in case of expulsion.




Форма 2
Голові вченої ради 
_____________ факультету
Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
проф. _________________
(Прізвище, ім’я та по батькові голови вченої ради)
______________________________
                             (посада здобувача) 
кафедри______________________
(назва кафедри)
______________________________
(факультет)
Харківського національного
університету 
імені  В.Н. Каразіна
_____________________________
(Прізвище ім’я по батькові здобувача)

Заява

Прошу провести попередню експертизу моєї дисертації на тему «________» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань___ 
(назва дисертації)
за спеціальністю ________на відповідність нормативним вимогам для подальшого розгляду та захисту у разовій спеціалізованій ученій раді.

Робота виконана в _____________________________________
(кафедра, організація, відомство).
Науковий керівник:_____________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада) 
________________________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я та по батькові)
Робота подається до захисту вперше.
Додатки:
Академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми;
Висновок наукового керівника;
Диплом магістра (копія);
Копії наукових публікацій здобувача з указанням режимів доступу до їх електронних версій;
Рукопис дисертації.
Дата							Підпис здобувача
Віза наукового керівника (розшифровка, дата);
Віза завідувача кафедри, на якій виконано дисертацію (розшифровка, дата).
Форма 3
Голові вченої ради 
_____________ факультету
Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
проф. _________________
______________________________
                             (посада фахівця) 
кафедри______________________
(назва кафедри)
______________________________
(факультет)
Харківського національного
університету імені  В.Н. Каразіна
_____________________________
(Прізвище, ім’я та по батькові фахівця)

Я, ПІБ фахівця, науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада, місце роботи даю згоду на призначення мене рецензентом дисертації ПІБ здобувача, "назва дисертації" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ____ за спеціальністю__________ та подальшого введення мене до складу разової спеціалізованої вченої ради.

Дані про рецензента:
	У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:

(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
	Кандидатську дисертацію (дисертацію PhD)  було захищено у ХХХХ році (для кандидатів наук та докторів філософії);

Публікації рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (3 публікації за останні 5 років):
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Додатки:
	копія диплома про науковий ступінь;

копія атестата про вчене звання;

Дата							Підпис резенцента (розшифровка)

Форма 4



СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
__________________факультет
Дата
Голові Вченої ради Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
академіку НАН України,
проф. Бакірову В.С.


Розглянувши та обговоривши дисертацію ПІБ «Назва» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань _____ за спеціальністю _______ було встановлено, що дисертаційна робота відповідає діючим нормативним вимогам, містить наукову новизну, а саме ____________, матеріали дисертації повністю опубліковано в наукових фахових виданнях тому
Прошу внести до Порядку денного засідання Вченої ради університету:
затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) 
ПІБ рецензента (1), науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада.
Дані про рецензента: ПІБ
1. У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
Публікації рецензента (1) з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (3 публікації за останні 5 років):
1. Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

ПІБ рецензента (2), науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада.
Дані про рецензента: ПІБ
1. У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
2. Кандидатську дисертацію (дисертацію доктора філософії (PhD)) захищено у ХХХХ році (для кандидатів наук та докторів філософії)
Публікації рецензента (2) з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (3 публікації за останні 5 років):
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

Додатки:
	копії письмових згод рецензентів на рецензування дисертації та на введення їх до складу разової спеціалізованої вченої ради;
	 копії дипломів про наукові ступені;

копії атестатів про вчені звання.

Кандидатури рецензентів рекомендовано на засіданні вченої ради ________ факультету "____" ________2019 року (протокол № ?).

Декан факультету ______________		Підпис  (Прізвище, ініціали)

Віза керівника Консультативної служби (розшифровка, дата)



Форма 5
Голові Вченої ради 
Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
академіку НАН України
проф. Бакірову В.С.
______________________________
                             (посада здобувача) 
кафедри______________________
(назва кафедри)
______________________________
(факультет)
Харківського національного
університету 
імені  В.Н. Каразіна
_____________________________
(Прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

Заява

Прошу провести попередню експертизу моєї дисертації на тему «Назва дисертації» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ____ за спеціальністю__________ для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Робота виконана в _____________________________________
(кафедра, організація, відомство).
Науковий керівник:_____________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада) 

________________________________________________________________________ 
(Прізвище ім’я по батькові)
Робота подається до захисту вперше.

Додатки:
Академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми;
Висновок наукового керівника;
Диплом магістра (копія);
Копії наукових публікацій з указанням режиму доступу до їх електронних версій (їх адреси в електронному вигляді);
Рукопис дисертації.
Дата							Підпис здобувача
Віза працівника Консультативної служби (розшифровка, дата)


Форма 6
Голові вченої ради 
_____________ факультету
Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
проф. _________________
______________________________
                             (посада фахівця) 
кафедри______________________
(назва кафедри)
______________________________
(факультет)
Харківського національного
університету імені  В.Н. Каразіна
_____________________________
(Прізвище, ім’я та по батькові фахівця)

Я, ПІБ фахівця, (науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада, місце роботи) даю згоду на призначення мене головою разової спеціалізованої ученої ради захисту дисертації ПІБ здобувача, "назва дисертації" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ____ за спеціальністю__________ та введення мене до складу разової спеціалізованої вченої ради.

Дані про голову ради:
1. У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
2. Публікації фахівця (3 публікації за останні 5 років з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача):
1. Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Додатки:
	копія диплома про науковий ступінь;
	копія атестата про вчене звання.

Дата							Підпис фахівця, якого рекомендовано



Форма 7

Голові вченої ради 
_____________ факультету
Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
проф. _________________
______________________________
                             (посада фахівця) 
кафедри______________________
(назва кафедри)
______________________________
(факультет)

________________________________________________
(місце роботи)
_____________________________
(Прізвище, ім’я та по батькові фахівця)

Я, ПІБ фахівця, (науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада, місце роботи) даю згоду на призначення мене опонентом захисту дисертації ПІБ здобувача, "назва дисертації" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ____за спеціальністю__________ та введення мене до складу разової спеціалізованої вченої ради.

Дані про опонента:
1. У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
2. Публікації опонента (3 публікації за останні 5 років з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача):
1. Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Додатки:
	копія диплома про науковий ступінь;

копія атестата про вчене звання;

Дата							Підпис фахівця, якого рекомендовано 
Форма 8



СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
__________________факультет
Дата
Голові Вченої ради Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
академіку НАН України,
проф. Бакірову В.С.

Прошу внести до Порядку денного засідання Вченої ради університету:

1). затвердження кандидатури голови разової спеціалізованої вченої ради захисту дисертації ПІБ здобуача "Назва дисертації" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ___ за спеціальністю ____(штатного працівника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) 
ПІБ голови ради, науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада.
Дані про голову ради: ПІБ
1.  2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
Публікації голови ради з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (3 публікації за останні 5 років):
1. Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

та опонетів:
ПІБ першого опонента, науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада, місце роботи, відомче підпорядкування;
Дані про опонента (1): ПІБ
1. У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (3 публікації за останні 5 років):
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

ПІБ другого опонента, науковий ступінь (спеціальність), вчене звання, посада, місце роботи, відомче підпорядкування.
Дані про опонента (2): ПІБ
1.У 2019 році був членом разових спеціалізованих учених рад:
(1)....;
(2)....;
(3)....
і т.д.
2. Кандидатську дисертацію (дисертацію доктора філософії (PhD)) захищено у ХХХХ році (для кандидатів наук та докторів філософії).
Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (3 публікації за останні 5 років):
	Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??. (Scopus / Web of Science).

Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.
Автори. Назва статті // Назва журналу. Рік. Том ?, №?. С. ??-??.

Додатки:
1). копії письмових згод голови ради та опонентів на введення їх до складу разової спеціалізованої вченої ради;
2).  копії дипломів про наукові ступені;
3). копії атестатів про вчені звання.

2) Порушення клопотання перед МОН України щодо створення разової спеціалізованої вченої ради університету для захисту дисертації ПІБ здобувача "Назва дисертації) на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань _____ за спеціальністю ________.

Кандидатури голови ради, опонентів та склад разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації ПІБ здобувача "Назва дисертації) на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ___за спеціальністю ________ рекомендовано на засіданні вченої ради ________ факультету "____" ________2019 року (протокол № ?).

Декан факультету ______________		Підпис  (Прізвище, ініціали)

Віза керівника Консультативної служби (розшифровка, дата)



Форма 9
Відомості
про членів разової спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна із захисту дисертації ПІБ здобувача "Назва дисертації" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ____
за спеціальністю _____________
61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Тел. (057)707 54 87

№ з/п
Голова та члени ради
Прізвище, ім'я та по батькові
Науковий ступінь,
спеціальність,
рік присудження, № диплома, дата видачі
Вчене звання (за спеціальністю, по кафедрі),
рік присудження,
№ атестата,
дата видачі
Три публікації члена ради з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача (за останні 5 років.
Вказати публікацію у виданні, що входе до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science 
1
Голова ради




2
Рецензент




3
Рецензент 




4
Опонент




5
Опонент








Ректор 								Бакіров В.С.  
Форма 10
Голові разової спеціалізованої 
вченої ради 
Харківського 
національного університету
імені В.Н. Каразіна
проф. _________________
______________________________
                             (посада здобувача) 
кафедри______________________
(назва кафедри)
______________________________
(факультет)
Харківського національного
університету 
імені  В.Н. Каразіна
_____________________________
(Прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

Заява

Прошу провести захист моєї дисертації на тему «Назва дисертації» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ____ за спеціальністю ________ в разовій спеціалізованій ученій раді Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна.

Робота виконана в _____________________________________
(кафедра, організація, відомство).
Науковий керівник:_____________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада) 

________________________________________________________________________ 
(Прізвище ім’я по батькові)
Робота подається до захисту вперше.



Дата							Підпис здобувача

Віза голови ради про прийняття дисертації до розгляду (розшифровка, дата);
Підпис голови ради (розшифровка, дата).


Форма 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства освіти і науки України
22 квітня 2019 року № 533

Форма
реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
____ __________20___ року						Протокол №_____

Розглядається дисертація _________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) здобувача)
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань ___________________
(галузь знань)
за спеціальністю __________________________________________________
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

Прізвища, імена, по батькові (у разі наявності) голови та членів ради
Науковий ступінь, спеціальність (за дипломом) із зазначенням спеціальності, якій вона відповідає, рік присудження
Підтвердження присутності на засіданні (підпис)
Підтвердження одержання бюлетеня (підпис)






Голова спеціалізованої
вченої ради                               ________________   ________________________
(підпис) 		(прізвище, ініціали)
 






Форма 12
 

ФОРМА
бюлетеня для таємного голосування 
 

     Разова спеціалізована вчена рада захисту дисертації з присудження ступеня доктора філософії 
                                        			 
     "____" ____________ 20___ р.           

Прізвище, ім'я та
по батькові
Заслуговує
ступеня доктора філософії з галузі знань
Результати
голосування



ЗГОДЕН

НЕ ЗГОДЕН

     Примітки:
     1. У  графі "Заслуговує ступеня" зазначити ступінь, на який претендує здобувач, і галузь знань. 
     2. Бюлетені  не підписують.  У графі "Результати голосування"  викреслити непотрібне. 





Форма 13
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 квітня 2019 року N 533
Форма
супровідного листа
(на бланку закладу вищої освіти (наукової установи))
 
Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації
Про атестаційну справу

Надсилаємо атестаційну справу здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань
______________________________________________________________________ за спеціальністю
(галузь знань)
_____________________________________________________________________________________
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) у родовому відмінку)
Захист дисертації "_____________________________________________________________________
                                  (назва дисертації)
_____________________________________" проведено спеціалізованою вченою радою, утвореною
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від ___ ___________ 20__ року N _______
Повідомлення про захист дисертації розміщено на офіційному веб-сайті МОН ___ ______ 20__року.
Додаток: атестаційна справа згідно з встановленим переліком.

Проректор з наукової роботи
____________
(підпис)
Катрич В.О.________________
(прізвище, ініціали)
Виконавець ____________________________
фахівець Консультативної служби (прізвище, ініціали, телефон)




Форма 14
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 квітня 2019 року N 533
Форма
рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Спеціалізована вчена рада ______________________________________________________________ (повне найменування закладу вищої освіти (наукової
_____________________________________________________________________ прийняла рішення
установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)
про присудження ступеня доктора філософії галузі знань ____________________________________
                                                                                     (галузь знань)
на підставі прилюдного захисту дисертації "_______________________________________________"
                                                        (назва дисертації)
за спеціальністю ______________________________________________________________________
                     (код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і
                                                             спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)
"___" ____________ 20__ року.
_________________________________________________________________ 19__ року народження,
 (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача)
громадянин __________________________________________________________________________,
             (назва держави, громадянином якої є здобувач)
освіта вища: закінчив у _____ році _______________________________________________________
                                             (найменування закладу вищої освіти)
за спеціальністю ______________________________________________________________________
                                (за дипломом)
Працює _____________ в ______________________________________________________________
                           (посада)                            (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто)
з ______ р. до цього часу.
Дисертацію виконано у ________________________________________________________________
                                (найменування закладу вищої освіти (наукової установи),
 підпорядкування, місто)
Науковий керівник (керівники) __________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності),
_____________________________________________________________________________________
                          науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)
Здобувач має _____ наукових публікацій за темою дисертації, з них _____ статей у періодичних наукових виданнях інших держав, _____ статей у наукових фахових виданнях України, _____ монографій (зазначити три наукові публікації):
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті фахівці
_____________________________________________________________________________________
           (прізвища, ініціали, наукові ступені,
_____________________________________________________________________________________
                              місця роботи, посади, зауваження)
Результати таємного голосування:
 

 
"За" _______ членів ради,
"Проти" _____ членів ради,
недійсних бюлетенів _____



На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує / відмовляє у присудженні
_____________________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувача у давальному відмінку)
ступінь / ступеня доктора філософії з галузі знань __________________________________________
                                                                         (галузь знань)
за спеціальністю ______________________________________________________________________
                          (код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і
 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

Голова спеціалізованої
вченої ради
 
____________
(підпис)
 
______________________
(прізвище, ініціали)
Рецензент
____________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
Рецензент
____________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
Опонент
____________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
Опонент
____________
(підпис)
______________________
(прізвище, ініціали)
 


 




Форма 15

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________)

















     До опису внесено ______ документів на ________ аркушах. 

Голова 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 
головою спеціалізованої вченої ради та скріплені печаткою установи. 
     3. Нумерація   аркушів   атестаційної   справи  повинна  бути 
 наскрізною. 


 



