
Додаток 4 
 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради щодо присвоєння вченого звання 

 

 

 

Вчена рада Державного університету телекомунікацій Міністерства 

освіти і науки України прийняла рішення щодо присвоєння вченого звання 

доцента ______________________ по кафедрі _______________ у складі ___ з 

__ членів ради. 

Результати голосування: «за» - ____, «проти» - ______, недійсних бюлетенів – 

______. 

Протокол засідання № ____ від __  _______ 201__ року. 

 

 

Основні дані про здобувача 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження. 

2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, 

спеціальність (кваліфікація) за дипломом. 

3. Кандидат _____________ наук з ________ року. 

Дисертацію захищено «__» ________ 20____року  у спеціалізованій 

вченій раді _________________________________________________________ 
  (повне найменування ВНЗ, наукової установи, органу, до сфери управління якого належить заклад, установа) 

 за спеціальністю ____________________________, отримано диплом__ № __. 
                                                      (номер спеціальності, назва спеціальності) 

 

4. Призначений на посаду доцента кафедри _______________ з 

«__»_______ 200__ року. Наказ від «__»__________ 201__ року  № ____. 

5. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах  ___ 

років ____ місяців,   у тому числі у  Державному університеті телекомунікацій   

– ___рік ___ місяців.  

6. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних 

закладах освіти: 

Наприклад: 

Українська академія зовнішньої торгівлі 

29.01.2001  – 10.11.2006  –  старший викладач кафедри _______ (наказ від 

«__» ____ 2004 № ____). 

……. 

Державний університет телекомунікацій 



01.06.2016р. до цього часу -  доцент кафедри ________ (наказ від «__» 

____ 2016 № ____). 

 7. Основні навчальні курси, які проводить здобувач (указати кількість 

лекційних годин, керівництво курсовими роботами, дипломним 

проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне 

забезпечення основних навчальних курсів. 

8. Наукова роботи здобувача, участь у науково-дослідній роботі. 

9. Керує підготовкою аспірантів (кількість, прізвища та ініціали). 

10. Дані про проведення навчання, стажування або праці у ВНЗ в країні, 

яка входить до ОЄРС, або  про виконання науково-технічних програм, які 

фінансуються зазначеними країнами, або  дані про участь у роботі не менше 

як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної в 

країні, що входить до ОЕСР або ЄС. 

11. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою, у 201__ році.   

 

 Основні навчально-методичні та наукові публікації 

 

Має _______ публікацій,  з них ____ наукових та ___ навчально-

методичного характеру, утому числі  праці, опубліковані у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях.  

Після захисту кандидатської  дисертації опубліковано  _______ праць, з 

них _______наукових та ____  навчально-методичного характеру, тому числі 

публікації у періодичних виданнях, які включені до  наукометричних баз 

Scopus або Web of Science. 

 

Основні публікації після захисту дисертації (5 публікацій за профілем 

кафедри, з них не менше одної публікації в Scopus або Web of Science 

 

Дані апробації професійної діяльності 

 

«___» ________ 201___ року була проведена відкрита лекція з 

спеціальності ____________- для студентів ___ курсу гр. ______ Навчально-

наукового інституту _________________ на тему: «________________». 

Лекція була обговорена на засіданні кафедри _________. Дана позитивна 

оцінка. Протокол  № ____ від «___»_______ 201___ р). 

Брав участь у ______ (кількість) конференціях (за профілем кафедри), у 

тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року 

проведення конференції,  

За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези доповідей. 

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий  на засіданні кафедри 

_______________ ННІ ________ Державного університету телекомунікацій. 

Дана позитивна оцінка.  



Рекомендовано присвоїти вчене звання доцента на засіданні  кафедри 

____________ «__»________ 2017 року, протокол № ___ від «___»_______ 

2017 року та на засіданні вченої ради ННІ (факультету) «___»_______ 2017 

року,  протокол № ___ 

На підставі результатів таємного голосування Вчена рада Державного 

університету телекомунікацій прийняла рішення про присвоєння     

_______________ вченого звання доцента по кафедрі __________________ . 

 

 

Голова вченої ради                                                В.Б. Толубко 

 

Секретар вченої ради                                              О.В. Попов 


