
ВЧЕНА РАДА -> ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО 

ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА 

1. Копія першої сторінки паспорта (). 

2. Форма 7 - Довідка про здобувача  (3). 

3. Форма 11 - Список наукових та навчально-методичних праць за підписом 

здобувача, зав. кафедри та вченого секретаря  (3). 

4. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу (2). 

 5. Копія трудової книжки (засвідчена у відділі кадрів на кожній сторінці) (2). 

6. Копія диплома доктора наук (засвідчена у відділі кадрів) (2). 

    Копія диплома кандидата наук для здобувачів без звання доктора наук   

(засвідчена у відділі кадрів) (2). 

7.  Копія атестата доцента (засвідчена у відділі кадрів) (2). 

8.  Автореферати захищених кандидатів наук для здобувачів без звання 

доктора наук   (2).. 

8. Витяг з протоколу засідання кафедри із клопотанням перед вченою радою 

університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

9. Витяг з протоколу засідання кафедри на відкриту лекцію, практичне 

заняття (1). 

10. Витяг із засідання вченої ради факультету про клопотання перед вченою 

радою університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

11. Звіт про навчально-методичну, науково-педагогічну, виховну та 

організаційну роботу на посаді професора (1). 

12. Заява на ім’я ректора (1). 

13. Конверт А5 (1). 

14. Папка картонна – швидкозшивач (2) 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО 

ЗВАННЯ ДОЦЕНТА 

1. Копія першої сторінки паспорта (2). 

2. Форма 7 - Довідка про здобувача (3). 

3. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу здобувача (2). 

4. Копія трудової книжки (засвідчена у відділі кадрів, кожна сторінка)  (2). 

5. Форма 11 - Список наукових та навчально-методичних праць (3)-(не 

менше п’яти фахових статей і трьох методичних розробок). 

6. Копія диплома кандидата наук (засвідчена у відділі кадрів) (2). 

7. Витяг з протоколу засідання кафедри із клопотання перед вченою радою 

університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

8. Витяг з протоколу засідання кафедри на відкриту лекцію, практичне 

заняття (1). 

9. Витяг із засідання вченої ради факультету про клопотання перед вченою 

радою університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

10. Звіт про навчально-методичну, науково-педагогічну, виховну та 

організаційну роботу на посаді доцента (1). 

11. Заява на ім’я ректора (1). 

12. Конверт А5 (1). 

13. Папка картонна – швидкозшивач (2) 

 

 

З питань вимог до оформлення документів завертатися до вченого секретаря   

к.е.н., доцента Гамми Тетяни Миколаївни 
тел.       050 492 17 74 

             770 83 18 

 

e-mail: gamma_t@mail.ru 
 


