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1.
Загальш положения
1.1. Положения про порядок присвоения вчених звань професора та доцента Вченою
радою Мар1упольського державного ушверситету (д а т - Положения) розроблено вщповщио
до Закону УкраУии «Про вищу освггу» вщ 1 липня 2014 р. № 1556-VII, Постанови Кабшету
MimcTpiB УкраУии вщ 19сериня 2015 р. № 656, Наказу МОН УкраУни вщ 14с1чня 2016 р.
№ 13, Наказу МОН УкраУни вщ 6 лютого 2017 р. № 174, Статуту Мар1упольського
державного ушверситету, Положения про Вчену раду МДУ, Регламенту ВченоУ ради
Мар1упольського державного ушверситету i визначае вимоги до присвоения науковим i
науково-педагопчним пращвникам вчених звань Вченою радою Мар1упольського
державного ушверситету (дал! - Ушверситет).
1.2. Положения розроблено з метою реалйзаци кадровоУ автономii Ушверситету й
удосконалення умов для швдативноеп та самостшносп науково-педагопчних кад pin
Ушверситету з урахуванням шдивщуальних зд1бностей i професшних навичок.
1.3. Положения визначае порядок присвоения науково-педагопчним i науковим
пращвникам вчених звань професора, доцента (дал1 - вчеш звання) Вченою радою
Мар1упольського державного ун1верситету, o c h o b h I KpHTepii' оц1нки УхньоУ иауковоУ
д1яльност], а також порядок позбавлення вчених звань.
1.4.
Науковим, науково-педагопчним пращвникам (дагй - пращвники), яю працюють
у двох або бшыне вищих навчальних закладах, вчен1 звання ирисвоюються за основним
мюцем роботи.
1.5.
Рш ення Вчено 1 ради про присвоения вченого звання приймаеться таемним
голосуванням. Засщання Вчено 1 ради вважаеться правомочним, якщо на ньому присутш не
менше шж дв1 третини й член1в. Р1шення Вчено 1 ради вважаеться прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше шж три четвери вщ к1лькост1 членлв Вчено!’ ради, присутнлх на
засщанн!. Р1шеиия Вчено!’ради д1йсие протягом одного календарного року.
1.6.
Рш ення Вчено1 ради про присвоения вченого звання затверджуеться
атестацшною колепею МОН.
1.7.
Р1шення ВченоУ ради про присвоения вченого звання набирае чинносп з дати
набрання чинноста наказу МОН Украши про затвердження ринення Вчено'1 ради та видач!
вщповщного державного документа про присвоения вченого звання на гпдстав! р1шення
атестац1йно1 колеги МОН Укра'ши.
1.8. У раз1 недотримання вимог законодавства з питань присвоения вчених звань
атестацшна колепя МОН скасовуе piniemra ВченоУ ради та вщмовляе у видач1 державного
документа про присвоения вченого звання.

2

2. Основн1 критерп ощнки освпньоК та науково-педагопчно!
д 1яльност1 здобувач1в вчених звань
2.1.Вчене звання професора присвоюють пращвникам Ушверситету, яю здшснюють
осв1тню та науково-педагопчну д1яльнють за вщповщною спещалынстю на вщповщному
piBHi вшцо'У освгги:
1) яким присуджено науковий ступшь доктора наук;
2) яким присвоено вчене звання доцента або старшого дослщника (старшого
наукового сшвроб1тника);
3) як! пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному заклади
науковш (або науково-техшчнш) установг в краУш, яка входить до ОЕСР та/або СС, або е (чи
були) кергвниками/виконавцями проекпв, що фшансуються зазначеними краУнами, мають
вщповщш сертификата, свщоцтва, дипломи чи mini документа, яю це пщтверджують
(додаток 1);
4) яю викладають навчальш дисциплши державною мовою та/або мовою краУни, яка
входить до ОЕСР та/або GC, на високому науково-методичному p iB H i, що пщтверджено
висновком вщповщно'У кафедри Ушверситету;
5) яю мають:
- стаж робота не менш як 10 роюв на посад1 асистента, старшого викладача, доцента,
професора, завщувача кафедри, у тому числ1 останнш календарний piK на однш кафедр1
Ушверситету на посад1 доцента, професора, завщувача кафедри, зокрема за сумюництвом
або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Час проведения навчальноУ
д1яльност! вираховуеться у навчальних роках (дал1 - навчальн! роки);
- навчально -методичиих не менше 5 (з них 3 н а вчаль но-м ето д и чнi пособники або
п1дручники) та наукових праць не менше 12, яю опубл1коваш п1сля захисту докторсько 1
дисертацп у в1тчизняних та/або шоземних (м1жнародних) рецензованих фахових виданнях, з
яких не менше двох публшацш у пер1одичних виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus або Web of Science, та не е перекладами з шших мов;
- сертифкат вщповщно до Загальноевропейсько'1 рекомендацп з mobhoi осв1ти (на piBHi
не нижче В2) з мов краш Свропейського Союзу або кватфшацшш документа (диплом про
вищу ocBiTy, науковий CTyniHb), noe^3aHi з використанням цих мов, або не менш як 10
праць, яю опублшоваш англшською мовою у пер1одичних виданнях, включених до
наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не е перекладами з шших мов.
2.2. Вчене звання професора присвоюеться пращвникам Ушверситету, яю здшснюють
освшпо д1яльнють за вщповщною спещальшстю на вщповщному piBHi вищо! ocBira, яким
не присуджено ступ1нь доктора наук, але:
1) flKi мають науковий ступшь доктора фшософп (кандидата наук);
2) яким присвоено вчене звання доцента або старшого дослщника (старшого
наукового сшвробггника);
3) яю провадять науково-педагогАчну д1яльн1сть не менш як 15 навчальних роюв на
посад1 асистента, старшого викладача, доцента, професора, завщувача кафедри, у тому числ1
останнш календарний piK на однш кaфeдpi Ун1версигету на пocaдi професора, завАдувача
кафедри, зокрема за сумюництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною
оплатою пращ;
4) яю мають:
- не менше 10 навчально-методичних праць (з них 5 навчально-методичних пос1бниюв
або пщручниюв) та 25 наукових праць, опублкованих у в1тчизыяних та/або шоземних
(м1жиародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числ1 не менше чотирьох публшацш
у пер1одичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та яю
не е перекладами з шших мов;
- сертифжат вщповщно до Загальноевропейсько'1 рекомендащ!' з мовноУ ocBi iH (на
piBHi не нижче В2) з мов кра'Ун Свропейського Союзу або квагнфшацшш документа (диплом
про вищу осв1ту, науковий ступшь), пов’язаш з використанням цих мов;
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5) ЯК1 пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному заклада
науковш (або науково-техшчнш) установ1 в крапп, яка входить до ОЕСР та/або СС, або е (чи
були) кергвниками/виконавцями проекпв, що фшансуються зазначеними крашами, та мають
вщповщш сертифшати, свщоцтва, дипломи чи mini документа, як! це шдтверджують;
6) яю викладають навчальш дисциплши державною мовою та/або мовою краши, яка
входить до ОЕСР та/ або СС, на високому науково-методичному p iB H i, що шдтверджено
висновком вщповщноГ кафедри Ушверситету;
7) яю шдготували не менше трьох доктор1в фшософн (кандидат1в наук).
2.3.
Вчене звання доцента присвоюеться пращвникам Ушверситету, як] здшснюють
освггню та науково-иедагопчну д1яльшсть за вщиовщною спещалыпстю на вщповщному
p iB H i вищо1 осв1ти, та:
1) яким присуджено науковий ступшь доктора фшософи (кандидата наук), доктора
наук;
2) яю пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладп
науковш (або науково-техшчнш) установ1 в крапп, яка входить до ОЕСР та/або СС, або е (чи
були) кер!вниками/виконавцями проекпв, яю фшансуються зазначеними крашами, та мають
вщповщш сертифжати, свщоцтва, дипломи чи iHmi документи, яю це шдтверджують, або
безпосередньо взяли участь у робоп не менш як одшеТ науково! конференцй (конгресу,
симпоз1уму, семшару), проведено!' у KpaiHi, що входить до ОЕСР та/або СС;
3) яю викладають навчальн1 дисциплши державною мовою та/або мовою краши, яка
входить до ОЕСР та/або СС, на високому науково-методичному piBHi, що шдтверджено
висновком кафедри Ушверситету;
4) яю мають:
- стаж робота не менше шж п’ять навчальних роюв на посадах асистента, старшого
викладача, доцента, професора, завщувача кафедри, у тому nncni осташпй календарний pix
на одн1й кафедр1 Ушверситету, зокрема за сумкництвом або за трудовим договором
(контрактом) з погодинною оплатою;
- не менше 5 навчально-методичних (з них 1 навчально-методичний поабник,
п!дручник) та 6 наукових праць, яю опубл1кован) П1сля захисту дисертацн у в1тчизняних
та/або шоземних (м1жнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше одшел
публ!катп1’ у пер1одичиих виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of
Science, та не е перекладами з шших мов;
- сертифжат вщповщио до Загальноевропейсько'1 рекомендаци з m o b h o i осв)ти (на
piBHi не нижче В2) з мов краш Свроиейського Союзу або кваллфжацшш документи (диплом
про вищу осв1ту, науковий ступ1нь), пов’язаи1 з використанням цих мов, або не менш як 10
праць, яю опублшоваш англшською мовою у пер1одичиих виданнях, включених до
наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не е перекладами з шших мов.
3 . Порядок розгляду атестацшних матер!ал!в вченими радами факультете та Вченою
радою Ушверситету
3.1. Атестащя здобувач1в вчених звань професора i доцента (д ат - здобувач1), як1
провадять наукову, навчально-методичну i виховну роботу в Ун1версителл. здшснюеться на
кафедр!, де вони працюють. При цьому профшь науково-педагопчно 1 робота здобувача
повинен вщповщати основному напрямку д1яльност1 в1дповщио1 кафедри. Якщо здобувач
працюе на багатопроф 1льи 1й кафедр1, то у ршленш щодо присвоения вченого звання
вказуеться основний курс, який вш викладае.
3.2. Розгляд атестацшних матер1атв здоб\лшч]в вчених звань здшснюеться Вченою
радою Ушверситету за висновком кафедри; рекомендащею вчено! ради факультету.
3.3. Розгляду атестацшних матер1атв на кафедр 1 мае передувати проведения вщкритоТ
лекгнУ для студент! в в1дпов!дного напряму пщготовки (спец1альност1) за умови присутнослл на
н\й не менше трьох викладач1в кафедри, яю готують i п1дписують реценз1ю на заняття.
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3.4. На засщанш кафедри у присутносп не менше н!ж двох третин члешв кафедри
заслуховуеться 3 BiT про науково-педагопчну д1яльи1сть здобувача та результати проведения
вщкрито! лекци.
Кафедра за результатами розгляду атестацшних матер1ал!в:
- готуе висновок, яким пщтверджуються високий науково-методичний pi вень
викладання навчальних дисциплш, яюсть друковано! продукцп, вщповщшсть здобувача
заявленому вченому званню, i передае секретарю вчено! ради факультету. 3i6pam матер1али
на piBHi структурного пщроздшу Ушверситету дшсш протягом чотирьох мюящв;
- рекомендуе здобувачев1 вченого звання доопрацювати атестацшш матер1али (список
наукових i науково-педагопчних праць, довщка про науково-педагопчиий стаж здобувача за
сумюництвом, довщка про науково-педагопчну, наукову д1ялыпсть на посадах у ВНЗ, копи
диплом1в доктора фшософи кандидата наук, доктора наук, атестата доцента).
Рштення кафедри приймаеться бшышстю голос1в вщ присутшх член ib кафедри
вщкритим або таемним голосуванням (за вибором члешв кафедри). Бюлетень для таемного
голосування про присвоения вченого звання оформляеться зпдно з додатком 6.
Повторно атестацшш матер1али розглядаються на кафедр1 т е л я доопрацювання.
3.5. Порядок розгляду атестацшних матер1агпв здобувач1в вчених звань вщповщного
факультету регламентуеться вченою радою цього факультету. Атестацшш матер1али з
пропозищями вчено '1 ради факультету щодо присвоения вчених звань передаються секретарю
Вчено'1 ради МДУ за 15 робочих днгв до засщання Вчено!' ради Ун1верситету.
3.6. Порядок розгляду атестацшних матер!ал!в здобувач1в вчених звань на засщанш
щодо присвоения вчених звань професора i доцента визначаеться Вченою радою.
3.7. Вчений секретар шсля прийняття Вченою радою ршення про присвоения
здобувачу вченого звання протягом 15 дшв готуе атестац1йну справу здобувача вщиовщно до
вимог роздшу 4 «Порядок оформления атестацшно 1 сирави» цього Положения та надсилае и
до МОН Украши.
3.8. Вчена рада на запити МОН Украши надае додаткову шформащю i матер1али про
д1ялыпсть здобувача вченого звання, процедуру його атестацИ.
3.9. На р1шення Вчено! ради про присвоения чи вщмову у присвоенш вченого звання
здобувач вченого звання протягом двох мюящв з дня прийняття вщповщного ршення
Вченою радою може подати апеляцпо до Вчено! ради або до МОН Украши.
У раз1 надходження апеляцп до Вчено! ради формуеться склад апеляц1йно! KOMicii, кр!м
випадюв, коли апелягпя не м1стить аргументов по c y r i виявлених недол1к1в. Апеляцшна
ком1с1я формуеться у склад! голови та члешв KOMici!. Решения щодо утворення апеляцшно!
KOMici! та затвердження Г! складу приймае Вчена рада.
Апеляцшна ком1ая готуе висновок, який пщписуеться вслма членами K O M ici!.
3.10. На гпдстав1 висновку апеляц1йно! KOMici! Вчена рада приймае р1шення про
задоволення або про вщмову у задоволенш апеляцп.
Якщо апеляцш здобувача задоволено, то Вчена рада може прийняти ршення про
присвоения вченого звання та в установленому порядку над iслат и до МОН Украши
атестащйну справу здобувача вченого звання.
4. Порядок оформления атестацшно'1 справи
4.1.
Атестацшна справа здобувача вченого звання, який працюе в Ушверсите'п,
складаеться з таких докуметчв:
1) супровщний лист до атестац1йно! справи здобувача вченого звання (додаток 2);
2) кошя першо! стор1нки паспорта здобувача, засвщчена пщписом вченого секретаря
i скр1плена печаткою Ун1верситету;
3) к о ш я с в щ о ц т в а п р о зм ш у iMeHi ч и п р1зви щ а, з а с в щ ч е н а в у с т а н о в л е н о м у порядку
(у pa3i зм1ни з д о б у в а ч е м в ч е н о г о зв а н н я iMeHi ч и щ л зв и щ а );

4) витяг з протоколу засщання кафедри i витяг з протоколу вчено! ради факультету;
5) звгг про науково-методичну роботу здобувача;
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6) рецеиз1я на вщрите заняття;
7) особовий листок з облпсу кадр1в;
8) рпнеиия ВченоУ ради щодо присвоения вченого звання зпдно з додатком 4 до
цього Положения;
9) Konii диплом!в доктора наук, доктора фшософп (кандидата наук), атестапв
доцента, засвщчеш пщписом вченого секретаря та скршлеш печаткою Ушверситету;
10) протокол засщання л1чильно! K O M icii' (додаток 5);
11) список наукових праць та навчально-методичних праць (додаток 7);
12) Konii публжацш у фахових та наукометричних виданнях т ел я захисту
дисертаци;
13) к о тя сертифпсата, який шдтверджуе достатньо високий (не нижче В2) рнзень
володшня мови краш Свропейського Союзу;
14) довщка з основного мюця роботи та витяги з наказ1в про зарахування на посаду i
звшьнення з посади додатково для oci6, яю працюють за сумюництвом;
15) довщка про науково-иедагопчну, наукову д1яльнють на посадах у вищих
навчальних закладах III—IV р1вня акредитаци (додаток 8).
4.2. Обкладинка атестацшних справ здобувач1в вчених звань оформляються зпдно з
додатком 3 цього Положения.
5. Порядок оформления та видач1 атестат1в
5.1. Шсля затвердження, вщповщно до законодавства, атестацшною колепею МОН
Украши ринення Вчено! ради Ушверситету про присвоения вчених звань МОН Украши
виписуе i видае атестати за зразком, затвердженим чинним законодавством.
5.2. Атестат, виданий МОН Украши, е документом, який заевщчуе ргвень професшноТ
квал1ф1кац1! иауково-педагог1чного, наукового прашвпика при вир1шенн! питань зайняття
ним в1диов1дно 1 посади та оплати його пращ.
1нформашя про cepijo та номер атестата про вчене звання заноситься МОН до СдиноУ
державно! електронно! бази з питань оевп'и.
5.3. Оформления атестапв здпйснюеться иротягом двох м1сяц!в гисля прийняття
ршення атестац1йною колег1ею МОН Украши.
5.4. Атестати видаються вченому секретарю Вчено! ради Ушверситету або шшш
вщповщальшй oco6i за його дорученням для вручения !х ирац1виикам, яким присвоен! вчеш
звання.
Вручения атестат1в в1дбуваеться на зас1данн! Вчено! ради Университету.
5.5. У випадку втрати, знищення або пошкодження виданого атестата про присвоения
вченого звання видаеться дублжат атестата з новим порядковим номером. Дублшат
оформляеться у повнш вщповцшоеп до ран1ше виданого атестата.
У раз1 зм1ни прац1вником ир1звища, iMem, по батьков1 (так само, як i зм!ни кафедри,
галуз1 професшно! д1яльност1) виписаиий атестат обм1иу i переоформлению не гпдляг ае.
6. Позбавлення вчених звань
6.1. Позбавлення вчених звань здшснюеться вщиовщно до порядку !х присвоения.
Питания про позбавлення вченого звання розглядаеться атесташйною колепею МОН:
- у раз1 надходження до МОН Украши ршення Вчено! ради про позбавлення вченого
звання;
- за клопотанням Вчено! ради, яка надсилала до МОН документи щодо присвоения
вченого звання;
- у раз1 виявлення МОН Украши порушення вимог законодавства з питань присвоения
вчених звань;
- вщиовщно до рш ення суду.

*
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6.2. Для вивчення обставин, пов’язаних з порушенням питания про позбавлення
вченого звання, на засщанш Вчено! ради i3 числа и члешв утворюеться комасля, кшьюсний га
персональний склад яко! визначаеться Вченою радою.
6.3. У 15-денний строк т е л я розгляду питания про позбавлення пращвника вченого
звання до МОН надсилаються таю документи:
- рнлення (клопотання) Вчено! ради про позбавлення вченого звання;
- орипнал протоколу засщання лшильно)' K O M icii;
- копи документе про присвоения вченого звання;
- mini документи, що пщтверджують порушення вимог законодавства з питань
присвоения вчених звань.
6.4. Атестацшна колепя МОН Украши, вщповщно до законодавства, затверджуе
ршення Вчено! ради про позбавлення (позбавляе) вченого звання з урахуванням Bcix
M a T ep ia n iB справи i результатам попереднього експертного розгляду.
На пщстав1 р1шення атестацшно! колегп МОН Украши атестат особи, позбавлено!
вченого звання, визнаеться недшсним.
6.5. Вчена рада Ушверситету на запити МОН Украши надае шформащю, документи i
матер1али, необхщи1 для розгляду питания про позбавлення вченого звання.
Формою роботи атестацшно! колегп МОН е засщання, яке вважаеться правомочним,
якщо на ньому присутш не менш як дв1 третини и складу.
Рипення атестац1йно! колегп оформляеться протоколом, затверджуеться наказом МОН
та оприлюднюеться на офщшному веб-сайп МОН.
7. Прикшцеш положения
7.1. Це Положения розглядаеться i затверджуеться Вченою радою ун1верситету та
вводиться в дда наказом ректора МДУ.
7.2. Змши та доповнення до цього Положения розглядаються i ухвалюються Вченою
радою Ушверситету за поданням вчених рад факультет!в та структурних шдроздиив та
вводяться в Д1 К) наказом ректора ушверситету.

Перший проректор

\
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Додаток 1
до Положения
(пункт 2.1 роздшу 2)

№ з/п
1.
2.
3.

Список краЁн - члешв ОЕСР
Австрашя
Австр1я
Белытя
-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Великобриташя
Грещя
Дан! я
Естошя
1спашя
1сланд1я
1рлащця
1тал1я
1зрашь
Канада

14.

Корея

Список кра'ш - члешв ЕС
Австр1я
Бельпя
Болгар] я
Великобриташя
Грещя
Дашя
Естошя
1спашя
1рлашпя
IxajriM

Kinp

15.

Люксембург

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Мексика
Нгмеччипа
Норвепя
Нова Зелащця
Нщерланди
Польща
Портуташя

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Словаччина
Словешя
США
Туреччина
Угорщина
Фшлящця
Франщя

30
31.
32.
33.
34.

Чеська Республика
Чил1
Швейцар1я
Швещя
Япошя

Латвля
Литва
Люксембург
Мальта
Н1меччина

Польща
Португал1я
Румушя
Словаччина
Словешя

Угорщина
ФШЛЯНД1Я

Франщя
Хорват1я
Чеська Республша
\
Швещя

f
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Додаток 2
до Положения
(пункт 4.1 роздшу 4)

СУПРОВ1ДНИЙ лист
до атестацшноУ справи здобувача вченого звання
(на бланку МДУ)

Мийстерство освпп i науки Украши
проспект Перемоги, 10,
м. Кшв, 01135

Про атестацшну справу
Надсилаемо атестацшну справу здобувача вченого звання
(прпвище, т ’я. по батьков1)

по кафедр1_______________________________________________
(назва кафедри)

Додаток: атестацшна справа.

Ректор
(ш дпис)

(пр1звище, 1н1щали)

Вчений секретар
(пр1звище, iniuiajiH, телефон)
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Додаток 3
до Положения
(пункт 4.2 роздшу 4)

Обкладннка атестацшно1 справи
здобувача вченого звання

MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРАШИ
МАР1УПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ

АТЕСТАЦ1ЙНА СПРАВА
здобувача вченого звання

(пр1звище, iM’n, по батьков1 здобувача)

по кафедр1
(назва кафедри)

\

MicTO, piK
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Додаток 4
до Положения
(пункт 4.1 роздшу 4)

Р1ШЕННЯ
ВченоТ ради щодо присвоения вченого звання
Вчена рада М Д У _______________________________________________ _
(повне найменування вищого навчального закладу)
(органу, до сфери управлшня якого належить заклад, установа)

прийияла ршгення щодо присвоения вченого звання
(пргзвище, 1 м ’я, по батьков 1 здобувача)

по кафедр}__________________________________________________________
(назва кафедри)

у склад1_________ oci6 з _____________члешв ради.
Результати голосування: «за» - ____, «проти» - ____ , недшсних бюлетешв Протокол засщання № ________ вщ «____ » __________ 20___ р.

OcHOBHi дан! про здобувача

1. Пр1звище, гм'я та по батьков!, piK народження.
2. PiK закшчення вищого навчального закладу, його повне найменування,
спещальшсть (квaлiфiкaцiя) за дипломом.
3. Кандидат ______________________ наук з _________ року. Дисертащю захищено
«_____ »
_______________
____
року
у
спещал1зованш
вченш
рад!
(повне найменування вищого навчального закладу, науково '1 установи,
органу, до сфери управлшня якого належить заклад, установа)

отримано диплом______________________________________________________ ______
(cepifl, номер)

Доктор______________________наук з __________року. Дисертащю захищено «______»
_______________
____
року
у
спещагпзовашй
вченш
рад!
(повне найменування вищого навчального закладу, науковоТ установи,
органу, до сфери управлшня якого належить заклад, установа)

отримано диплом____________________________________________ _
(cepiH, номер)

4. Вчене звання доцента кафедри _______________ _______ або старшого дослщника
(старшого
наукового
сшвробшшка)
3i
спещальност!
________________________________________ присвоено у __________ рощ.
(шифр та назва спешальност])

Отримано атестат___________
(сер1я, номер)

ч
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5. Призначений на посаду ___________________ ____________ кафедри (професора,
доцента)
________ _________________________з «____ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20___р.
Наказ вщ «____ » ______________ 2 0 ___ р. № ______ .
6. Стаж науково-педагопчно! (науково! та науково-педагопчно! роботи - для наукових
пращвниюв) роботи у вищих навчальних закладах - _________ рою в, у тому чис;н у даному
навчальному заклад] (науковш установ1) - _______ роюв.
7. Основш етаии науково-педагопчно! д1яльност1 у вищих навчальних закладах освгги
i3 зазначенням посади та мюця роботи.
(Наприклад:
01.09.2002 - 31.08.2006 - асистент кафедри
______ ______ ______ ;
01.09.2006 - до цього часу (якщо в контракп вказано термш перебування на посад!,
зазначити у витяз1 з трудово! книжки) - доцент кафедри________________ ).
8. Основш навчальш курси, яю веде здобувач (указати юльюсть лекцшних годин),
KepiBHHHTBO курсовими роботами, дииломним ироектуванням, семшарськими та
лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсив.
9. Наукова робота здобувача, участь у науково-дослщнш роботт
10. Участь у пщготовщ та атестаци науково-педагопчних кадр1в.
ГПдготував доктор1в ф1лософп (кандидат1в наук), доктор1в наук:

(npi’jSBnma, i 11i u iал и. назви спец1альностей, дата присудження наукових ступешв)

Керуе ищготовкою

a c n ip a H T ie ,

здобувач!в, докторанпв (к1льюсть, ир1звища та швдали):

11. Участь у виконанш науково-техн1чних програм та у робоп науково-методичних та техшчних
рад.
12. Отримав сертификат, який пщтверджуе достатньо високий р1вень волод1ння (поземною
мовою, у ____рощ.

Основш навчально-методичш та науков 1 публжац11
Мае ______ нуб;икац1й, з них_____ наукових та _________ навчально-методичного
характеру, у тому числ1 науков1 прац1, опубл1кован1 у втш зняних i м1жнародних
рецензованих фахових виданнях.
ГПсля захисту_______________ дисертаци опубликовано_____ _ праць, з них ____
наукових та ____ навчально-методичного характеру, у т. ч. июля захисту иублшацн у
перюдичиих виданнях, яю включеш до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

\
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Дан! апробацн професшно! д1яльноеп
Вщкрита лекщя на тему___ _________________________ була проведена для студенив
(курс, факультет)

«___» __________ 20___ року. Лекщя була обговорена на засщанш кафедри
____________________________ . Дана позитивна оцшка. Протокол № ___в щ _________ року.
Брав участь у ________ (кшыасть) конференщях (за профшем кафедри), у тому числи
три останн1 конференци i3 зазначенням назви, мюта та року проведения конференци. За
результатами конференцш опублгковаш: стаття, тези, доповщь.
Зв1т про науково-педагопчну д!яльшсть заслуханий на засщанш кафедри
_____________ . Дана позитивна оцшка.
Рекомендовано присвоил вчене звання _________________ _ на засщанш кафедри «___»
__________ _____ року, протокол № _____ та на засщанш науково-методично! K O M ici!
факультету «___» ________________ року, протокол №_______ .
На шдстав1 результат! в
присвоення/вщмову у присвоенш

голосування

Вчена

рада

прийняла

(щлзвшце, ш ’я та по батьков1 здобувача)

вченого звання___________________________________________
по кафедр!_______________________________________________
(назва кафедри)

Г олова Вчено! ради
(пщпис)

(ш щ али , пр]звшце)

Вчений секретар
(т д п и с )

М. П.

(шпцали, пргзвище)

рпиения

про
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Додаток 5
до Положения
(пункт 4.1 роздшу 4)

Протокол засщання л1чильно1 комкн
ПРОТОКОЛ № __________
засщання л1чильно! K O M ici! щодо присвоения вченого звання________________
.Шчильна ком1с1я обраиа Вченою радою Мар1упольського державного ушверситету на
засщанш«___» _______________ 20___ року у складй
С

(пр1звища, iMeHa та по батьков! члешв л1чильноТ KOMicii)

На засщанш присутш_____ з ________ члешв Вчено! ради.
Здобувач вченого звання_________________________________________________
(щйзвшце, iivi’fl та по батьков 1)

______________________________________________ по

кафедр1

/

3i

спещальност!

Роздано бюлетешв:______ .
Виявилося бюлетешв в ypHi:
Результати голосування:
«за»_____ ,
«проти»______ ,
недшсних бюлетешв
не голосувало______
Члени л1чильно! KOMici!:

(пр1звище, iHiц1али)

Пщписи члешв л1чильно! KO M ici!
ЗАВ1РЯЮ:
(ш дпис (прозвище, ш вдали) вченого секретаря та гербова печатка)

(пщписи)

Додаток 6
до Положения
(пункт 3.4 роздшу 3)

БЮЛЕТЕНЬ
для таемного голосування про присвоения вченого звання
_________________ кафедри__________________
Вчена рада Мар1упольського державного ушверситету
до засщання «___» ___________ 20__ р. (протокол № ___ )
Результати
балотування

Прпвищс, iM’fl та по
батьков1

Характер атестащ'1

Пр1звище
1м’я по батьков1
здобувача звання

Присвоения вченого звання
ДОЦЕНТА/ПРОФЕСОРА
кафедри

ЗА
ПРОТИ

(непотр^бне - викреслити)

Додаток 7
до Положения
(пункт 4.1 роздшу 4)

СПИСОК
навчально-методичних та наукових праць
(пр1звище, гм’я, по батьков1 здобувача вченого звання)

No
п/п

Назва

Характер
роботи

Вихщш дан!

Обсяг (у
сторшках) /
Сшвавтори
автор.
доробок

Список формуеться у хронолопчнш послщовност1 опублкування p o o iT з наскр1зною
нумеращею праць за такими роздшамп:
1. HayKOBi пращ за профшем кафедри, опублковаш до захисту дисертацп;
2. HayKOBi пращ за профшем кафедри, опублковаш т е л я захисту дисертацп;
3. Авторсьи свщоцтва, дипломи, патенти;
4. OcHOBHi навчально-методичш npani (за перюд науково-педагопчно! д1яльност1) за
профшем кафедри.
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Додаток 8
до Положения
(пункт 4.1 роздшу 4)

Кутовий штамп

Доввдка
про науково-педагопчну, наукову Д 1яльш сть
на посадах у вищих навчальних закладах,
у т о м у числ1 закладах шслядипломио! освгги, наукових у с т а н о в а х
(пр1звище, ш ’я по батьков1 здобувача вченого звання)

№з/п

1
1
2
3
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число

мюяць

p iK

2

3

4

В!домост1 про науковопедагопчиу, наукову
Д1яльн1сть на посадах у
вищих навчальних
закладах, у т.ч.закладах
шслядипломно! o c B i r a ,
наукових установах
5

Документ про
зарахування на
посаду(звшьнення
з посади), його
дата i номер

6

Засвщчено:
Начальник вщцшу кадр1в________________ _____________________________
(шдпис)

(швдали, пр1звище)

М.П.

Примотки:
1. У колонщ 5:
зазначаеться повне найменування вищого навчального закладу, науково! у с т а н о в и т а
скорочене найменування органу, до сфери управлшня якого належить за к л а д ,
установа;
у раз1 зв1льнення зазначаеться його причина з посиланням на статтю(пункт) закону;
наводяться вщомоси про науково-иедагопчну, наукову д!яльшсть на посад! у вищому
навчальному заклад1. у тому числ1 заклад1 п1слядипломноГ o cb ith . науков!й установи в
якш особа працюе за сумюництвом або за трудовим договором (контрактом) з
погодинною оплатою.
2. У колонщ 6 вказуються документи, внесен! до трудово!' книжки.

