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1. Загальні положення 

І. І. Це Положення про Комісії з питань атестації наукових працівників КПІ ім. 

Ігоря Сікорського (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України 

"Про наукову і науково-технічну діяльність", "Положення про атестацію наукових 

працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України в1д 

13 серпня 1999 р. № 14 75, Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського чинного 

законодавства та визначає основні завдання, повноваження та організаційні засади 

діяльності Комісій з питань атестації наукових працівників КПІ 1м. Ігоря 

Сікорського (далі - Атестаційні комісії). 

1.2. Атестаційна комісія створюється з метою визначення відповідності 

кваліфікації наукового працівника займаній посаді, оцінці рівня професійної 

підготовки наукового працівника, результативності його роботи, ефективності праці 
. . 

з урахуванням конкретних вимог до ц1є1 категорн працшниюв, виявлення 

перспектив використання здібностей наукового працівника, визначення заході в 

щодо стимулювання підвищення його професійного рівня, потреби в підвищенні 

кваліфікації та професійної підготовки. 

1.3. Атестаційна комісія є колегіальним органом. 

1.4. Атестаційна комісія керується Законом України "Про наукову і науково

техючну діяльність", Положенням про атестацію наукових працівників, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів У країни від 13 серпня 1999 р. 

No 1475, та цим Положенням. 

1.5. Для організації та проведення атестації наукових працівників наказом 

ректора утворюється Комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань атестації наукових 

працівників (далі - Атестаційна комісія Університету) та Комісії структурних 

підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського з питань атестації наукових працівників (далі 

- Атестаційні комісії структурних підрозділів). У випадку коли кількість наукових 

працівників в структурному підрозділі є незначною, може створюватись об'єднана 

Атестаційна комісія для кількох структурних підрозділів. 

І .б. Кількість членів Атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб. 

1.7. До складу Атестаційної комісії залучаються наукові працівники 

Університету, серед яких не менше третини не обіймають керівних посад (зокрема, 

не є керівниками структурних підрозділів Університету), уповноважений 

представник колективу наукових працівників (за наявності), який обирається 

таємним голосуванням на зборах наукових працівників Університету, та 

представник виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності). 

Склад Атестаційної комісії формується з урахуванням необхідності 

виключення конфлікту інтересів, який міг би вплинути на її рішення. 

2. Основні завдання та склад Атестаційних комісій 

2.1. До основних завдань Атестаційної комісії належить: 

2.1.1. визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній 

посад~; 



2. l.2. оцінювання рівня професійної пщготовки наукового прац1вника, 

результативності його роботи; 

2. l .3. виявлення перспективи використання здібностей науково го 

працівника , стимулювання підвищення його професійного рівня ; 

2. l .4. визначення потреби в підвищенні квал іфі кації, професійній п ідготовц і 

наукового прац1вника. 

2.2 . Атестац і йн і комісії створюються у склад і : голови, заступника голови, 

секретаря, член ів ком і сії. 

2.3. Головою Атестаційної ком і сії Ун іверситету наказом ректора призначається 

проректор з наукової роботи. 

2.4. Головою Атестаційної комісії структурного п ідрозд іл у, як правило, 

призначається керівник структурного підрозділу (керівник одного і з структурних 
. . . 
пщрозд1ЛІв - у випадку створення об' єднаної Атестаційної ком 1 с1 1 для к1л ькох 

структурних підрозділів). 

2.5. Затвердження персонального складу Атестаційних ком ісій структурних 

підрозділів проводиться шляхом видач і наказу ректора/проректора з науково~ 

роботи за поданням кер і вник ів структурних підрозд іл і в. 

3. Повноваження Атестаційних 1<:омісій 

3. 1. Для об'єктивного оцінювання професійної діял ьності наукових 

п рацівників Атестаційн і комісії можуть створювати експертн і групи. 

3.2. Організація та проведення атестації наукових працівників, що займають 

керівні посади або посади головного наукового співробітника, провідного наукового 

сп і вроб ітника (ка ндидат наук або доктор філософії), покладається на Атестаційну 

коміс і ю Університету . 

3.3. Органі зації та проведення атестації наукових працівників, що займають 

посади наукових працівників крім посад головного наукового сп і вробітника та 

провщного наукового сп і вроб ітника (кандидат наук або доктор філ ософії), 

покладається на Атеста ці йн і ком і сії структурних підрозділів. 

3.4. До повноважень Атестаційних комісій належать: 

3.4 .1 . роз гляд заяв та матеріалів з питань атестац ії наукових працівників ; 

3.4.2. прийняття рішення про атестаці ю або відмову в атестац1 1 наукових 
. . 

працшни к1 в; 

3.4.3. зд і йснення анал ізу якост і наукової діяльності працівників. 

3.5. Атестаційна ком1с1я Університету розглядає апеляц11 на р1шення 

І ~т стаційних комісій структурних п ідрозд 1л 1в . 
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4. Повноваження голови, заступню<:а голови, се1<:ретаря та член ів 

Атестаційних комісій 

4. 1. Функці ональн і обов'язки Голови Атестаційної ком і с ії: 

4. 1.1 . ознайомлювати наукових працівн икі в, які атестуються , з Положенням 

про порядок атестації наукових працівникі в Національного технічного 
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університету України «Київський політехнічний 1нститут 1мен1 Ігоря 

Сікорського»; 

4.1.2 . розподіляти функціональні обов'язки член ~ в ком і сії та контролювати 

їх виконання; 

4. 1.3. готувати та проводити засідання Атестаційної комісії; 

4.1.4. контролювати правильність ведення атестаційної документації; 

4.1 .5. надавати пропозиції до науково-організац і йної комісії Вченої ради 

Ун і верситету щодо графіку проведення атестац11 наукових 
. . 

прац1вниюв; 

4.1.6 . надавати методичну та психологічну допомогу науковим праці вникам, 

яю атестуються; 

4.1.7. затверджувати індивідуальні графіки проходження атестації наукових 
. . 

П ра ЦІ ВНИКІВ. 

4.2. Функціональні обов'язки Заступника голови Атестаційної ком і сії : 

4.2.1 . виконувати обов'язки Голови Атестаційної комісії у випадку його 
. . 
вщсутност1 ; 

4.2 .2. складати та контролювати виконання графі ка роботи Атестаційної 

ком 1 с11; 

4.2.3 . готувати проекти наказш про: 
... . . 

• проведення атестацн наукових працшниюв; 

. ... . . 
• про пщсумки атестац11 наукових прац1 вниюв; 

• про створення експертна]· групи (за потреби) з питань атестац1 1 
. . 

наукових пращвниюв; 

4.2.4. здійснювати контроль за правильюстю оформлення документац1 1 , 

індивідуальн их графіків проходження атестац1 1 науковими 

прац1 вниками; 

4.2.5. складати зв іти про проведення атестації наукових праці вників. 

4.3. Функціональн і обов'язки Секретаря Атестаційної комісії: 

4.3. 1. вести роз'яснювальну роботу серед наукових працівників з питань 

4.3.2 . 

4.3.3. 

4.3.4. 

• 
• 
• 

4.3.5. 

4.3.6. 

4.3 .7. 

заповнення документації необхідної для проходження атестації; 

приймати заяви наукових працівників щодо їхньої атестації; 

вести протоколи засідань Атестаційної комі сії: 

оформлювати: 

Рішення Атестаційної ком ісії; 

Витяги з наказів щодо проведення атестації наукових працівників; 

Витяги з протоколів засідання Атестаційної комісії; 

готувати атестаційні матеріали на затвердження до Вченої ради 

Університету І структурного підрозд ілу або розгляду апеляцій; 

запрошувати членів Атестаці йної ком і сії на засідання комісїї; 

регулювати та координувати режим роботи членів Атестаційної 

комісії; ОПРАЦЬОВАНО 
Відділ до:;vиентаційного~~абезп не ~ня 
n ~~~t~; t~KOЇ ~ЯЛЬ ) 

Д~а«_ " 20_ . 
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4.3.8. формувати пакет документ 1 в необхідний для проведення атестац 11 
. . 

наукових прац 1 вниюв; 

4.3.9. своєчасно інформувати наукових працівників про зміни в нормативно

правовому забезпеченн і з питань їхньої атестації; 

4.3. l О . готувати проект наказу про підсумки атестац ії наукових прац і вників. 

4.4. Фун кціональні обов ' язки членів Атестаційної коміс ії: 

4.4. 1. знати нормати вно-правові акти щодо орга н1зац 11 та проведення 
. . 

атестацll н ауко ви х пращвнию в; 

4.4 .2. дотримувати ся прозорості та гласності процесу атестації. 

4.5. Член Атестаційної ком і с ії має право : 

4.5.1. отримувати необх ідну інформац ію з питан ь атестащ 1 наукових 

працівників у межах своєї компетенції ; 

4.5.2. брати уч асть у роботі Атестаційної ком іс ії у робочий час; 

4.5.3 . надавати пропозиції щодо планування діяльності Атестаційної ком іс ії; 

4.5.4. в иступ ати в ролі експерті в з питань атестації наукових працівників у 
.. . .. 

межах своє~ ком п етенш 1 . 

5. Порядо1<: роботи Атестаційних 1<:ом ісі й 

5. 1. Пла нов і зас ідання Атестаційних коміс і й проводяться один раз на рік; 

5.2. За необх ідност і проводяться позачергові засідання Атестаційної комісії 

Університету. 

5.3. Дата, місце проведення та порядок денний зас ідан ня Атестаці йної ком і сії 

Ун і верситету оголошується не менше н іж за два робоч і д ні до її' засідання шляхом 

і нформування членів комі сії секретарем; 

5.4. Формою роботи Атестаційних коміс і й є зас ідання. 

5.5. Зас ідання Атестаційних ком іс ій вважається дійсн им , якщо на н ьому 

присутні не менше ніж дв і третини в ід за гал ьної кількост1 11 членів. Рішення 

вважається прийнятим, якщо за ньо го проголосували біл ьше половини присутніх 
. . . 

член1 в на засщанн1. 

5.6. Зас ідання веде Голова Атестац і йної ком і сії або його заступник. 

5.7. Під час зас ідання ведеться протокол . Протокол підписують головуючий та 

секретар Атестаці йної комісі ї Університету. 

5.8. До роботи Атестаційної комісії Уні верситету можуть залучатися фахівц і з 

числа праці вник і в Університету без права голосу. 

5.9. Члени Атестаційної комісії можуть у письмовій форм і викласти о крему 

думку щодо р і шення Атеста ці йної комі с ії, яка додається до протоколу . 

ОПРАЦЬОВАНО 

6 


