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1. зАгАльн1 положЕння

1.    Порядок    присвосння    вчених    звань    науковим    i    науково-
педагогiчним працiвникам державного унiверситету телекомунiкацiй (далi -
Порядок) розроблений вiдповiдно до постанови Кабiн.ету .Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд  19  серпня 2015  року №  656  «деякi  питання реалізаціі статтi  54  ЗакоIIу
Укра.і.ни «Про вищу освiту», наказу Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни від
14.01.2016  №   13  «Про  затвердження  Порядку  присвосння  вчених  звань
науковим   i   науково-педагогiчним   працiвникам»   та   змiн   до   нього,
затверджених  наказом  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд  о6.02.2017
№ [74.2. цей   порядок визначас механiзм присвосння науковим i науКОВО-

педагогiчним   працiвникам   вчених   звань   Вченою   радою   державного
унiверситету    телекомунiкацiй,    основнi  , критерi.і.    оцiнки    .і.х    науково-
педагогiчно.і. або науково.і. дiяльностi,  а також порядок позбавлення вчених
звань.

3.  Рiшення  про  присвосння  вчених  звань  професора,  доцента  та
старшого дослiдника (далi - вченi звання) науковим i науковоНпетагогічним
працiвникам   прийма€ться   Вченою   радою       державного   університету
телекомунiкацiй.

4. Рiшення Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй про
присвосння вченого звання старшого дослiдника приймасться з ур?хуванням
вiдгукiв     не     менше     шести     працiвникiв     державног?     утіверситету
телекомунiкаЦiй (даЛi - УНiвеРСИТеТУ) - фахiВцiв, яКим з ?1дпов1дно1 галуз1
знань (науки) та спецiальностi присуджено науковий ступінь доктора наук,
доктора   фiлософi.і.   (кандидата   наук)   та/або    присвосно   вчене   звання
професора,    доцента    чи    старшого    дослiдника    (старшого    наукового
спiвробiтника).

Якщо  в  Унiверситетi,  в  якому  працюс  здобувач  вченого  звання
старшого дослiдника :

нема€    достатньо.і.    кiлькостi     висококвалiфiкованих    фахiвцiв    з
вiдповiдно.і.  спецiальностi,  то  Вчена  рада  може  розглядати  питання  щодо
присвосння вченого звання здобувачу iз врахуванням рiтгукiв. фахiвцiв iнших
вищих навчальних закладiв або наукових установ, які відповідають вимогам
абзацу першому цього пункту;

немас висококвалiфiкованих фахiвцiв з вiдповiдно.і. спецiальностi, то
за  клопотанням  Унiверситету,  в  якому  працюс  здобувач  вченого  звання,
питання   щодо   присвосння   вченого  звання   старшого  дослiдника  може
розглядати  Вчена  рада  iншого  вищого  навчального  закладу  або  науково.і.
установи.

5. Рiшення Вчено.і. ради про присвосння вченого звання приймасться
тасмним  голосуванням.  Засiдання  Вчено.і.  ради  вважасться  правомочним,
якщо на ньому присутнi не менше нiж двi третини .і-і. членiв. Рiшення Вчено.і.
ради вважасться прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше нiж три
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четвертi  вiд  кiлькостi  членiв  Вчено.і. ради,  присутнiх  на засiданнi.  Рiшення
Вчено.і. ради дiйсне протягом одного календарного року.

6.    Рiшення    Вчено.і.    ради    про    присвосння    вченого    звання
затверджусться атестацiйною колегiсю Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни
(далi -МОН Укра.і.ни).

11. ОСНОВН1 КРИТЕР1Ё ОЦ1НКИ НАУКОВО-ПЕдАГОГ1ЧНОЁ АБО
НАУКОВОЁ д1ЯЛЬНОСТ1 ЗдОБУВАЧ1В ВЧЕНИХ ЗВАНЬ

1. В±ене звання професора_ присвоюють працiвникам Унiверситету,
якi   здiйснюють   освiтню   дiяльнiсть   за   вiдповiдною   спецiальнiстю   на
ВiдПОВiдНОМУ PiBHi ВИЩО.1. ОСВiТИ Та:

1 ) яким присуджено науковий ступiнь доктора наук;
2)  яким  присвосно  вчене  звання  доцента  або  старшого  дослiдника

(старшого наукового спiвробiтника);
3) якi мають:
стаж  роботи  не  менш  як  10  рокiв  на  посадi  асистента,  викладача,

старшого  викладача,  доцента,  професора,  завiдувача  (начальника або  його
заступника)  кафедри,  у  тому  числi,  останнiй  календарний  рiк  на  однiй
кафедрi (одного вищого навчального закладу) на посадi доцента, професора,
завiдувача    (начальника    або    його    заступника)    кафедри,    зокрема    за
сумiсництвом  або  за  трудовим  договором  (контрактом)  з  погодинною
оплатою.  для наукових працiвникiв,  якi займаються  науково-педагогiчною
дiяльнiстю, стаж роботи становить не менше п'ятнадцяти рокiв на посадах
наукових  та науково-педагогiчних працiвникiв;

не   менше    10    навчально-методичних   та   наукових   праць,   якi
опублiкованi   пiсля  захисту  докторсько.і.  дисертацi.і.  у  вiтчизняних  та/або
iноземних (мiжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше
двох публiкацiй у перiодичних виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus або wеЬ of Sсiепсе, та не € перекладами з iнших мов;

сертифiкат вiдповiдно до Загальносвропсйсько.і. рекомендацi.і. з мовно.і.
освiти   (на  рiвнi   не  нижче  В2)  з  мов  кра.і.н   Свропейського   союзу  або
квалiфiкацiйнi  документи  (диплом  про  вищу  освiту,  науковий  ступiнь),
пов'язанi  з   використанням   цих  мов,   або   не   менше   як   10   праць  якi
опублiкованi   англiйською мовою у перiодичних виданнях,  включених до
наукометричних баз ScopuS або WеЬ of Sсiепсе, та не с перекладами з iнших
мов.

4)  якi  пройшли  навчання,  стажування  або  працювали  у  вищому
навчальному закладi, науковiй (або науково-технiчнiй) установi в кра.і.нi, яка
входить  до  Органiзацi.і.  економiчного  спiвробiтництва  та  розвитку  (далi  -
ОЕСР)   та/або   €вропейського   Союзу   (далi   -   €С),   або   с   (чи   були)
керiвниками/виконавцями проектiв, якi фiнансуються зазначеними кра.і.нами,
та мають вiдповiднi сертифiкати, свiдоцтва, дипломи чи iншi документи, якi
це пiдтверджують;
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5)  якi  викладають  навчальнi  дисциплiни  державною  мовою  та/або
мовою  кра.і.ни,  яка  входить  до  ОЕСР,  на  високому  науково-методичному
рiвнi,  що  пiдтверджено  висновком  кафедри  Унiверситету,  та  приймають
участь  у  проведеннi   науково-дослiдних  робiт  у   сферi  телекомунiкацiй,
iнформацiйних технологiй та управлiння пiдпри€мствами.

2Щчене звання пDОфесQра присвоюсться працiвникам Унiверситету,
якi   здiйснюють   освiтню   дiяльнiсть   за   вiдповiдною   спецiальнiстю   на
вiдовiдному  рiвнi  вищо.і.  освiти,  ±±sцм  не  пDнсудженQ_ с'Iішiнь  док±gр±
нш, але:

1) якi мають науковий ступiнь доктора фiлософi.і. (кандидата наук);
2)  яким  присвосно  вчене  звання  доцента  або  старшого  дослiдника

(старшого наукового спiвробiтника);
3) якi провадять навчальну дiяльнiсщ не менш як 15 навчальних рокiв

на  посадi  асистента,  викладача,  старшого  викладача,  доцента,  професора,
завiдувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числi останнiй
календарний рiк на однiй кафедрi (в одному вищому навчальному закладi) на
посадi  доцента,  професора,  завiдувача  (начальника  або  його  заступника)
кафедри, зокрема за сумiсництвом або за трудовим договором (контрактом) з
погодинною оплатою ;

4) якi мають:
не     менше     10     наукових     та     навчально-методичних     праць,

опублiкованих у вiтчизняних та/або iноземних (мiжнародних) рецензованих
фахових виданнях, у тому числi не менше чотирьох публiкацiй у перiодичних
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або wеЬ of Sсiепсе, та
якi не € перекладами з iнших мов;

сертифiкат вiдповiдно до Загальносвропейсько.і. рекомендацi.і. з мовно.і.
освiти  (на  рiвнi   не  нижче  В2)  з  мов  кра.і.н  Свропейського  союзу  або
квалiфiкацiйнi  документи  (диплом  про  вищу  освiту,  науковий  ступiнь),
пов'язанi з використанням цих мов;

5)  якi  пройшли  навчання,  стажування  або  працювали  у  вищому
навчальному закладi, науковiй (або науково-технiчнiй) установi в кра.і.нi, яка
входить  до  ОЕСР  та/або  СС,  або  с  (чи  були)  керiвниками/виконавщми
проектiв,  якi   фiнансуються  зазначеними  кра.і.нами,   та  мають  вiдповiднi
сертифiкати, свiдоцтва, дипломи чи iншi документи, якi це пiдтверджують;

6)  якi  викладають  навчальнi  дисциплiни  державною  мовою  та/або
мовою  кра.і.ни,  яка  входить  до  ОЕСР,  на  високому  науково-методичному
рiвнi, що пiдтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу та
приймають    участь    у    проведеннi    науково-дослiдних    робiт    у    сферi
телекомунiкацiй, iнформацiйних технологiй та управлiння пiдприсмствами;

7)  якi  пiдготували  не  менше  трьох  докторiв  фiлософi.і.  (кандидатiв
наук).
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±_ Вчене  звання  доцента присвоюсться  працiвникам  Унiверситету,
якi   здiйснюють   освiтню   дiяльнiсть   за   вiдповiдною   спецiальнiстю   на
вiдповiдному рiвнi вищо.і. освiти, та:

1) яким присуджено науковий ступiнь доктора фiлософi.і. (кандидата
наук), доктора наук;

2) якi мають:
стаж  роботи  не  менше  нiж  п'ять  навчальних  рокiв  на  посадах

асистента,  викладача,  старшого  викладача,  доцента,  професора,  завiдувача
(начальника   або   його   заступника)   кафедри,   у   тому   числi   останнiй
календарний рiк на однiй кафедрi (в одному вищому навчальному закладi),
зокрема  за   сумiсництвом   або   за  трудовим   договором   (контрактом)   з
погодинною оплатою ;

не    менше    5    навчально-методичних    та    наукових    праць,    якi
опублiкованi   пiсля   захисту   дисертацi.і.   у   вiтчизняних   та/або   iноземних
(мiжнародних)  рецензованих  фахових  виданнях,  з  яких  не  менше  однiс.і.
публiкацi.і.  у  перiодичних  виданнях,  включених  до  наукометричних  баз
ScopuS або wеЬ of Sсiепсе, та якi не с перекладами з iнших мов;

сертифiкат вiдповiдно до Загальносвропейсько.і. рекомендацi.і. з мовно.і.
освiти  (на  рiвнi  не  нижче  В2)  з  мов  кра.і.н  Свропейського  союзу  або
квалiфiкацiйнi  документи  (диплом  про  вищу  освiту,  науковий  ступiнь),
пов'язанi  з   використанням   цих  мов,   або  не  менше  як   10  праш  якi
опублiкованi   англiйською мовою у перiодичних виданнях,  включених до
наукометричних баз ScopuS або WеЬ of Sсiепсе, та  не с перекладами з iнших
мов;

3)  якi  пройшли  навчання,  стажування  або  працювали  у  вищому
навчальному закладi, науковiй (або науково-технiчнiй) установi в кра.і.нi, яка
входить  до  ОЕСР  та/або  €С,  або  с  (чи  були)  керiвниками/виконавцями
проектiв,   якi   фiнансуються  зазначеними  кра.і.нами,   та  мають  вiдповiднi
сертифiкати, свiдоцтва, дипломи чи iншi документи, якi це пiдтверджують,
абLо взяли участь у робQ_т± не менш як однi€.і. науково.і. конференцi.і. (конгресу,
симпозiуму, семiнару), проведено.і. у кра.і.нi, що входить до ОЕСР та/або СС;

4)  якi  викладають  навчальнi  дисциплiни  державною  мовою  та/або
мовою  кра.і.ни,  яка  входить  до  ОЕСР,  на  високому  науково-методичному
рiвнi,  що  пiдтверджено  висновком  кафедри  Унiверситету  та  приймають
участь  у  проведеннi   науково-дослiдних  робiт  у  сферi  телекомунiкацiй,
iнформацiйних технологiй та управлiння пiдприсмствами.

±._  Вчене  звання  стаDшого  дослiдника  присвоюсться  працiвникам
Унiверситету,  зарахованих  на  посади  пiсля  обрання  за  конкурсом  чи  в
порядку атестацi.і., зокрема за сумiсництвом :

1 ) яким присуджено науковий ступiнь доктора фiлософi.і. (кандидата
наук), доктора наук;
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2) якi мають:
стаж  науково.і. роботи  не  менш  як  п'ять  рокiв  на  посадi  старшого

наукового  спiвробiтника,  провiдного  наукового  спiвробiтника,  головного
наукового   спiвробiтника,   доцента,   професора,   заступника   завiдуючого
(начальника)   та   завiдуючого   (начальника)   науково-дослiдним   вiддiлом
(вiддiленням, сектором, лабораторiсю), завiдуючого кафедрою, призначенi на
посади   ректора,   проректора   з   науково.і.  роботи,   директора,   заступника
директора з науково.і. роботи, вченого секретаря, за умови успiшно.і. роботи на
зазначених посадах не менше календарного року;

не менше п'яти наукових праць за вiдповiдною спецiальнiстю (з них
двi  -  без  спiвавторiв)  за  останнi  три  роки,   опублiкованi  пiсля  захисту
дисертацi.і.  у  вiтчизняних  та/або  iноземних  (мiжнародних)  рецензованих
фахових виданнях, з яких не менше двох публiкацiй у перiодичних виданнях,
якi  включенi  до  наукометричних  баз  ScopuS  або  wеЬ  of Science  та  не  с
перекладами з iнших мов;

сертифiкат вiдповiдно до Загальносвропейсько.і. рекомендацi.і. з мовно.і.
освiти  (на  рiвнi  не  нижче  В2)  з  мов  кра.і.н  Свропейського  союзу  або
квалiфiкацiйнi  документи  (диплом  про  вищу  освiту,  науковий  ступiнь),
пов'язанi   з   використанням   цих  мов,   або   не   менше  як   10   праць  якi
Опублiкованi   англiйською  мовою у перiодичних виданнях,  включених до
наукометричних  баз  ScopuS  або  WеЬ  of Sсiепсе,  та якi  не  с перекладами з
iнших мов;

3)  якi  пройшли  навчання,  стажування  або  працювали  у  вищому
навчальному закладi, науковiй (або науково-технiчнiй) установi в кра.і.нi, яка
входить  до  ОЕСР  та/або  СС,  або  €  (чи  були)  керiвниками/виконавцями
проектiв,  якi   фiнансуються  зазначеними  кра.і.нами,   та  мають  вiдповiднi
сертифiкати, свiдоцтва, дипломи чи iншi документи, якi це пiдтверджують,
або взяли участь у роботi не менш як однi€.і. науково.і. конференцi.і. (кон1ресу,
симпозiуму, семiнару), проведено.і. у зазначених кра.і.нах.

5.   Вчене   звання   старшого   дослiдника  може   бути   присво€но   за
спецiальнiстю, яка належить до iншо.і. галузi, нiж галузь, у якiй здобувачевi
присуджено науковий ступiнь доктора фiлософi.і. (кандидата наук), за умови,
що  опублiкованi  науковi  працi  мiстять  отриманi  здобувачем  новi  науково
обцэунтованi  результати,  якi  у  сукупностi  розв'язують  конкретне  наукове
завдання, що мас iстотне значення для вiдповiдно.і. галузi знань.

111. розгляд АтЕстАц1йних мАтЕр1Ал1в
1 . Атестацiя здобувачiв вчених звань професора i доцента, якi ведуть

навчально - методичну роботу   в Унiверситетi, здiйснюсться на кафедрi, де
вони працюють. При цьому профiль педагогiчно.і. роботи здобувача повинен
вiдповiдати основному напрямку дiяльностi дано.і. кафедри. Якщо здобувач
працюс на багатопрофiльнiй кафедрi, то у рiшеннi щодо присвосння вченого
звання вказусться основний курс, який вiн викладас.
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2.    Розгляд    атестацiйних    матерiалiв    здобувачiв    вчених    звань
здiйснюсться Вченою радою Унiверситету за висновком кафедри та   вчено.і.
ради Факультету (1нституту).

3.  Розгляду  атестацiйних  матерiалiв  на  кафедрi  Унiверситету  мас
передувати проведення вiдкрито.і. лекцi.і. для студентiв вiдповiдного напряму
пiдготовки  (спецiальностi)  за  умови  присутностi  на  нiй  не  менше  трьох
викладачiв кафедри.

4.  На  засiданнi  кафедри  у  присутностi  не  менше  нiж  двох  кретин
членiв   кафедри   заслуховусться   звiт   про   науково-педагогiчну   дiяльнiсть
здобувача та результати проведення вiдкрито.і. лекцi.і..

За результатами розгляду атестацiйних матерiалiв кафедра:
готус висновок, яким пiдтверджуються високий науково-методичний

рiвень   викладання   навчальних   дисциплiн   та   вiдповiднiсть   здобувача
заявленому  вченому  званню,  i  передас  ученому  секретарю  Вчено.і.  ради
Факультету (1нституту) ;

рекомендус доопрацювати атестацiйнi матерiали.
Рiшення кафедри приймасться бiльшiстю голосiв вiд складу кафедри

вiдкритим або та€мним голосуванням (за вибором членiв кафедри).
Повторно     атестацiйнi     матерiали     розглядаються     на     кафедрi

Унiверситету пiсля доопрацювання.
5.  Атестацiйнi  матерiали здобувачiв  вчених звань з  рекомендацiями

кафедри  розглядаються  на  засiданнi  Вчено.і.  ради  Факультету  (1нституту)
тасмним  голосуванням в присутностi здобувачiв.

Атестацiйнi  матерiали  здобувачiв  вчених  звань  з  рекомендацiями
кафедри та Вчено.і. ради Факультету (1нституту) розглядаються на засiданнi
Вчено.і. ради Унiверситету тасмним голосуванням в присутностi здобувачiв,
яких представля€, як правило,  директор Навчально-наукового iнституту або
завiдувач кафедри.

6.  Учений  секретар,  пiсля  прийняпя  Вченою  радою  Унiверситету
рiшення  про  присво€ння  здобувачу  вченого  звання,   протягом   15  днiв
оформляс атестацiйну справу здобувача вченого звання вiдповiдно до вимог
роздiлу IV «Оформлення атестацiйно.і. справи» цього Порядку та надсила€ .і-і.
до МОН Укра.і.ни.

7. Вчена рада Унiверситету на запити МОН Укра.і.ни надас додаткову
iнформацiю i матерiали про дiяльнiсть здобувача вченого звання, процедуру
його атестацi.і..

8.  На рiшення Вчено.і. ради Унiверситету про присво€ння/вiдмову у
присво€ннi вченого звання здобувач вченого звання протягом двох мiсяцiв з
дня прийняпя рiшення Вченою радою може подати апеляцiю до Вчено.і. ради
Унiверситету або до МОН УКРа.1.ни. У разi надходження апеляцi.1. до Вчено.1.
ради формусться склад апеляцiйно.і. комiсi.і., крiм випадкiв, коли апеляцiя не
мiстить   аргументiв   по   сутi   виявлених   недолiкiв.   Апеляцiйна   комiсiя
формусться  у  складi  голОви  та  члеНiв  КОМiСi.1..  РiшенНя  щОдо  утворення
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апеляцiйно.і.   комiсi.і.   та   затвердження   .і-і.   складу   приймас   Вчена   рада.
Апеляцiйна комiсiя готус висновок, який пiдписусться всiма членами комiсi.і..

9. На пiдставi висновку апеляцiйно.і. комiсi.і. Вчена рада Унiверситету
приймас рiшення про задоволення або про вiдмову у задоволеннi апеляцi.і..
Якщо апеляцiю здобувача вченого звання задоволено, то Вчена рада може
прийняти  рiшення  про  присво€ння  вченого  звання  та  в  установленому
порядку надiслати до МОН Укра.і.ни атестацiйну справу здобувача вченого
звання.

IV. оФормлЕння АтЕстАц1йноЁ спрАви
1.  Атестацiйна справа здобувача вченого звання складасться з таких

документiв:
1 ) супровiдний лист до атестацiйно.і. справи здобувача вченого звання;
2)  копiя  першо.і.  сторiнки  паспорта  здобувача,  засвiдчена  пiдписом

ученого секретаря Унiверситету;
3) копiя свiдоцтва про змiну прiзвипiа, iменi, по батьковi, засвiдчена в

установленому порядку (у разi змiни здобувачем вченого звання iменi);
4)  рiшення  Вчено.і. ради  щодо  присво€ння  вченого  звання  згiдно  з

додатком 3 (для здобувачiв вченого звання по кафедрi) або  додатком 4 (для
здобувачiв вченого звання зi спецiальностi) до цього Порядку;

5) копi.і. дипломiв доктора наук, доктора фiлософi.і. (кандидата наук),
атестатiв доцента, старшого дослiдника (старшого наукового спiвробiтника)
(для  здобувачiв  вченого  звання  професора),  документiв  про  удосто€ння
вiдповiдного   почесного   звання,   засвiдченi   пiдписом   ученого   секретаря
Унiверитету та скрiпленi печаткою Унiверситету;

6) протокол засiдання лiчильно.і. комiсi.і.;
7)   список   навчально-методичних   праць   та/або   наукових   праць

(додаток 7);
8)  копiя  сертифiката,  який  пiдтверджус  достатньо  високий  рiвень

володiння iноземною мовою;
9)  копiя  сертифiкатiв,  свiдоцтва,  диплома  чи  iншi  документи,  якi

пiдтверджують  проходження  навчання,  стажування  або  працi  у  вищому
навчальному закладi, науковiй (або науково-технiчнiй) установi в кра.і.нi, яка
входить  до  Органiзацi.і.  економiчного  спiвробiтництва  та  розвитку  та/або
Свропейського СОюзу;

10)  довiдка  з  основного  мiсця  роботи  та  витяги  з  наказiв  про
зарахування  на  посаду  та  звiльнення  з  посади  додатково  для  осiб,  якi
працюють за сумiсництвом;

11 ) довiдка про науково-педагогiчну, наукову дiяльнiсть на посадах у
вищих навчальних закладах (додаток 8).

V. оФормлЕння тА видАчА АтЕстАт1в
1.  Пiсля  затвердження  вiдповiдно  до  законодавства  атестацiйною

колегi€ю МОН Укра.і.ни рiшень Вчено.і. ради про присвосння вчених звань
МОН Укра.і.ни випису€ i видас атестати за зразком, затвердженим постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 19 серпня 2015 року № 656.
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2.  Атестат,  виданий  МОН  Укра.і.ни,  с  документом,  який  засвiдчус
рiвень   професiйно.і.   квалiфiкацi.і.   науково-педагогiчного   працiвника   при
вирiшеннi питань зайняття ним вiдповiдно.і. посади та оплати його працi.

3.  Оформлення  атестатiв  здiйсню€ться  протягом  двох  мiсяцiв  пiсля
прийнятгя рiшення атестацiйною колегiсю МОН Укра.і.ни.

4. Атестати видаються ученому секретарю Унiверситету для вручення•і.х працiвникам, яким присвоснi вченi звання.
5. У випадку втрати, знищення або пошкодження виданого атестата

про   присвосння   вченого   звання   вида€ться   дублiкат   атестата   з   новим
порядкозим  номером.  дублiкат  оформлясться  у  повнiй  вiдповiдностi  до
ранiше  виданого  атестата.  У  разi  змiни  працiвником  прiзвища,  iменi,  по
батьковi  (так  само,  як  i  змiни  кафедри,   галузi   професiйно.і.  дiяльностi)
виписаний атестат обмiну i переоформленню не пiдлягас.

VI. позБАвлЕння вчЕних звАнь
1. Позбавлення вчених звань здiйснюсться вiдповiдно до порядку .і.х

присво€ння.
Питання про позбавлення вченого звання розглядасться атестацiйною

колегi€ю МОН Укра.і.ни :
у  разi  надходження  до  МОН  Укра.і.ни  рiшення  Вчено.і.  ради  про

позбавлення вченого звання;
за   клопотанням   Вчено.і.  ради,   яка   надсилала   до   МОН  Укра.і.ни

документи щодо присвосння вченого звання;
у  разi  виявлення  МОН Укра.і.ни  порушення  вимог законодавства  з

питань присвосння вчених звань;
вiдповiдно до рiшення суду.
2.  для  вивчення  обставин,  пов'язаних  з  порушенням  питання  про

позбавлення  вченого  звання,  на  засiданнi  Вчено.і.  ради  iз  числа  .і-і.  членiв
утворюсться  комiсiя,  кiлькiсний  та  персональний  склад  яко.і.  визначасться
Вченою радою.

3.   У   15-денний   строк  пiсля  розгляду   питання   про   позбавлення
працiвника вченого звання до МОН Укра.і.ни надсилаються такi документи:

рiшення (клопотання) Вчено.і. ради про позбавлення вченого звання;
оригiнал протоколу засiдання лiчильно.і. комiсi.і.;
копi.і. документiв про присвосння вченого звання;
iншi документи, що пiдтверджують порушення вимог законодавства з

питань г.рисвосння вчених звань.
4.  Атестацiйна  колегiя  МОН  Укра.і.ни  вiдповiдно  до  законодавства

затверджус рiшення Вчено.і. ради про позбавлення (позбавля€) вченого звання
з урахуванням всiх матерiалiв справи i результатiв попереднього експертного
розгляду.

На пiдставi рiшення атестацiйно.і. колегi.і. МОН Укра.і.ни атестат особи,
позбавлено.і. вченого звання, визнасться недiйсним.
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5. Вчена рада на запити МОН Укра.і.ни надас iнформацiю, документи i
матерiали, необхiднi для розгляду питання про позбавлення вченого звання.

Проректор з науково-педагогiчно.і. роботи,
заступник голови Вчено.і. ради державного
унiверситету телекомунiкацiй, професор /(,#+Л.Н. Беркман


