


















Додаток 1  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету     

науки і технологій 

Зразок 

Голові комісії  

з атестації наукових працівників  

Українського державного університету     

науки і технологій 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  

посада наукового працівника,  

який бажає атестуватися,  

власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

ЗАЯВА 

У зв’язку з (причина: виробничою необхідністю, тривалою хворобою, перебуванням у 

відпустці тощо), прошу призначити мені атестацію у 20___ році. 

Попередня атестація відбулась «___» ______ 20___ р. Результат попередньої атестації: 

(відповідає займаній посаді; не відповідає займаній посаді) (у разі проходження). 

Підвищення кваліфікації пройшов(ла) у 20___ році. Копія документа про підвищення 

кваліфікації додається (у разі проходження). 

«___» ______ 20___ р. 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 2  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

Ректору університету  

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  

Голови комісії з атестації наукових працівників 

Українського державного університету науки і 

технологій 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

РАПОРТ 

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій» та рішення засідання комісії з атестації наукових працівників 

прошу внести зміни до графіку атестації наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій у 20___ році, затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___: 

1. Провести позачергову атестацію таких наукових працівників (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада 

працівника, який атестується) «___» ______ 20___ р. (за наявності). 

2. Змінити дату проведення атестації (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який 

атестується) з «___» ______ 20___ р. на «___» ______ 20___ р. (за наявності). 

 

 

«___» ______ 20___ р. 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 3  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

Н А К А З 
 

«___» ______ 20___  м. Дніпро № ______ 

Про внесення змін до графіку  

атестації наукових працівників 

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій», затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___  (далі – «Положення з атестації»), рапорту голови комісії з атестації 

наукових працівників (далі – «атестаційна комісія»)  

Н А К А З У Ю :  

1. Провести «___» ______ 20___ р. позачергову атестацію таких наукових працівників (за 

наявності): 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) 

2. Змінити дату атестації (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) з 

«___» ______ 20___ р. на «___» ______ 20___ р. (за наявності). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на голову атестаційної комісії. 

4. Начальнику загального відділу довести наказ до причетних осіб. 

РЕКТОР  
власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Проект наказу вносить 

НЗН  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Узгоджено: 

НДЧ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ЗНФПЕ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПРНК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПФК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НЮ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НА  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

 



Додаток 4  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету         

науки і технологій 

Зразок 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

Н А К А З 
 

«___» ______ 20___  м. Дніпро № ______ 

Про атестацію наукових працівників 

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій», затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___  (далі – «Положення про атестацію») та з метою оцінювання рівня 

професійної підготовки наукових працівників, результативності їх роботи, визначення 

відповідності їх кваліфікації займаним посадам, виявлення перспективи використання їх 

здібностей, стимулювання підвищення їх професійного рівня, визначення потреби у підвищенні 

кваліфікації 

Н А К А З У Ю :  

1. Провести атестацію наукових працівників, приведених в додатку 1 до цього наказу. 
2. Затвердити склад комісії з атестації наукових працівників (далі – «атестаційна комісія»): 

Голова атестаційної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 
Секретар атестаційної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 
Члени атестаційної комісії: перелік власних імен, ПРІЗВИЩ  та відповідних посад. 

3. Атестаційній комісії провести атестацію вказаних в п. 1 працівників до 
«___» ______ 20___ р. Під час проведення атестації наукових працівників керуватись 
вимогами «Положення про атестацію». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи. 

5. Начальнику загального відділу довести наказ до причетних осіб. 

РЕКТОР  
ініціали, прізвище 

Проект наказу вносить 

НЗН  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Узгоджено: 

НДЧ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ЗНФПЕ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПРНК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПФК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НЮ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НА  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 



Додаток 1  

до наказу від «___» ______ 20___ р. № ___ 

Графік атестації наукових працівників  

Українського державного університету науки і технологій 

у 20___ році 

№  

з/п 
Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ Посада 

Дата 

проведення 

атестації 

Підпис 

працівника 

Дата 

ознайомлення 

працівника з цим 

графіком, 

Положенням про 

атестацію та 

кваліфікаційними 

вимогами 
1 2 3 4 5 6 

(назва підрозділу 1) 

1      

2      

3      
(назва підрозділу 2) 

1      

2      

3      

 

(посада відповідального працівника 

науково-дослідної частини) 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

  



Додаток 5  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

Проректору  

з наукової роботи 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  

(посада відповідального працівника науково-

дослідної частини,  

власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

РАПОРТ 

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій», затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___  надаємо пропозиції комісії з атестації наукових працівників щодо 

графіку атестації наукових працівників Українського державного університету науки і технологій 

у 20___ році. 

№  

з/п 
Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ Посада Дата проведення атестації 

1 2 3 4 

(назва підрозділу 1) 

1    

2    

3    

(назва підрозділу 2) 

1    

2    

3    

 

«___» ______ 20___ р. 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету         

науки і технологій 

Зразок 

АТЕСТАЦІЙНА ФОРМА  

(посада наукового працівника, або перелік посад в категорії (групі)) 

1. Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

2. Дата народження. 

3. Освіта, найменування закладу вищої освіти, рік закінчення. 

4. Спеціальність за освітою. 

5. Науковий ступінь, вчене звання. 

6. Загальний трудовий стаж. 

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення. 

8. Дата та результати проведення попередньої атестації. 

9. Виконання рекомендацій останньої атестації (у разі їх наявності). 

10. Підвищення кваліфікації протягом міжатестаційного періоду (з якої спеціальності, номер, 

дата видачі документа про підвищення кваліфікації). 

11. Публікації (кількість) (перелік публікацій подати у звіті). 

12. Патенти (кількість) (перелік публікацій подати у звіті). 

13. Участь та керівництво науковими (науково-технічними) проектами (розробками) (перелік 

публікацій подати у звіті). 

14. Викладацька діяльність. 

15. Керівництво підготовкою та/або підготовка наукових кадрів. 

16. Національна та міжнародна співпраця (участь у національних та міжнародних наукових 

проектах, господарських договорах, проектах тощо). 

17. Виконання адміністративних обов’язків. 

18. Популяризація науки (лекції, інтерв’ю, науково-популярні передачі) та мобільність. 

Працівник, що атестується 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

«___» ______ 20___ р. 

З атестаційною формою 

ознайомлено 

 

 

 (підпис безпосереднього керівника) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

(посада відповідального 

працівника відділу кадрів) 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

(посада відповідального 

працівника бібліотеки) 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

(посада відповідального 

працівника навчального відділу) 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 7 

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету         

науки і технологій 

Зразок 

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА  

_______________________________________________________________  
(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

за міжатестаційний період з _____ по______ 

Характеристика повинна містити оцінку виконання науковим працівником посадових 

обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, 

ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, інформацію про 

особистий вклад в розвиток науки і техніки (наукові праці, відкриття, винаходи, тощо), роботи по 

реалізації науково-дослідних (дослідно-конструкторських) розробок (проектів), знань у 

відповідній галузі досягнень вітчизняної та закордонної науки та техніки, інформацію про 

виконання рекомендацій, наданих попередньою комісією з атестації наукових працівників тощо. 

Керівник підрозділу,  

в якому працює працівник,  

що атестується 

 

 

 
(підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 8 

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

ПРОТОКОЛ № ___  

засідання комісії з атестації наукових працівників  

Українського державного університету науки і технологій  

 

від «___» ______ 20___ р. 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії з атестації наукових працівників: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

Секретар комісії з атестації наукових працівників: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

Члени комісії з атестації наукових працівників: перелік власних імен, ПРІЗВИЩ, посад. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

19. Атестація (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) 

Виступив: голова комісії з атестації наукових працівників (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) стосовно 

розгляду атестаційної справи (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується). 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) під час атестації присутній.  

Запитання до працівника, який атестується: … 

Відповіді на запитання до працівника, який атестується: … 

Зауваження та рекомендації, висловлені членами комісії з атестації наукових працівників: … 

 

(у разі таємного голосування див. п. 3.8 Положення) 

Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: 

─ відповідає займаній посаді або виконуваній роботі ___ голосів; 

─ не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі ___ голосів. 

 

За результатами атестації (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ працівника, який атестується) (указати – 

відповідає займаній посаді; не відповідає займаній посаді). 

 
* (у разі відсутності наукового працівника) 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) під час атестації відсутній.  

Перенести атестацію наукового працівника (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який 

атестується).Призначити дату атестації (ПІБ повністю, посада працівника, який атестується) з 

«___» ______ 20___ р. на «___» ______ 20___ р.  

Голова комісії з атестації 

наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Секретар комісії з атестації 

наукових працівників 

 
 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Члени комісії з атестації 

наукових працівників 

 
 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 



Додаток 9 

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

БЮЛЕТЕНЬ   

для таємного голосування щодо відповідності наукового працівника займаній посаді (назва 

посади) Українського державного університету  науки і технологій на засіданні комісії з атестації 

наукових працівників Українського державного університету  науки і технологій  

Засідання «___» ______ 20___ р., протокол № ___ 

Власне, ім’я ПРІЗВИЩЕ Результати 

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

претендента 

відповідає займаній посаді 

не відповідає займаній посаді 

Порядок голосування: 

«ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ» – залишено позначку «відповідає займаній посаді», 

викреслено позначку «не відповідає займаній посаді»; 

«НЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ» – залишено позначку «не відповідає займаній посаді», 

викреслено позначку «відповідає займаній посаді»; 

«БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ» – на бюлетені не викреслено жодної, або викреслено обидві 

позначки, зроблено коментарі, сторонні записи або рисунки. 



Додаток 10 

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій  

Зразок 

ПРОТОКОЛ № ___  

засідання лічильної комісії  

Українського державного університету науки і технологій  

Про результати таємного голосування з атестації (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ працівника, який 

атестується). 

Лічильна комісія обрана у складі: 

1. Голова лічильної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

2. Член лічильної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

3. Член лічильної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

Наказом ректора Українського державного університету науки і технологій (далі – «УДУНТ») 

№ ___ від «___» ______ 20___ р. склад комісії з атестації наукових працівників УДУНТ 

затверджено у кількості ___ осіб. 

Присутні на засіданні ___ членів комісії з атестації наукових працівників УДУНТ. 

Роздано бюлетенів ___. 

Лишилось невикористаних бюлетенів ___. 

Виявлено в урні бюлетенів ___. 

Недійсних бюлетенів ___. 

Після підрахунку голосів встановлено результати голосування: 

─ відповідає займаній посаді ___ голосів; 

─ не відповідає займаній посаді ___ голосів. 

Голова лічильної комісії 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Члени лічильної комісії   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 11  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

РІШЕННЯ  
комісії з атестації наукових працівників  

Українського державного університету науки і технологій  

(протокол №__ засідання атестаційної комісії науково-дослідної частини 

УДУНТ від «__»_________20_____р.) 

 

1. Власне ім'я, ПРИЗВІЩЕ. 

2. Дата народження. 

3. Освіта, найменування закладу освіти, рік закінчення. 

4. Спеціальність за освітою.  

5. Науковий ступінь, вчене звання.  

6. Загальний трудовий стаж.  

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення.  

8. *Результати атестації наукового працівника / Рішення комісії з атестації наукових 

працівників: 

─ відповідає займаній посаді ___ голосів; 

─ не відповідає займаній посаді ___ голосів. 

 
1) відповідає займаній посаді; 2) не відповідає займаній посаді.  

* (у разі відсутності наукового працівника) Результати атестації наукового працівника: 

(призначити іншу дату атестації, або інше) 

 

9. Рекомендації комісії з атестації наукових працівників: … 

Голова комісії з атестації 

наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Секретар комісії з атестації 

наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Члени комісії з атестації 

наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата проведення атестації «___» ______ 20___ р. 

 

З рішенням ознайомлено «___» ______ 20___ р.  

   

  (підпис працівника) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 12 

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету         

науки і технологій 

Зразок 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

Н А К А З 

 

«___» ______ 20___  м. Дніпро № ______ 

Про підсумки проведення атестації  

наукових працівників у 20___ році  

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій» затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___ . 

Н А К А З У Ю :  

1. Затвердити рішення комісії з атестації наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій від «___» ______ 20___ р. про відповідність займаній посаді 

наступних наукових працівників: 

№  

з/п 
Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ Посада Відповідність займаній посаді* 

1 2 3 4 

1    

2    

3    
* 1) відповідає займаній посаді; 2) не відповідає займаній посаді. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на помічника ректора з кадрових питань. 

3. Начальнику загального відділу довести наказ до причетних осіб. 

РЕКТОР  
власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Проект наказу вносить 

НЗН  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Узгоджено: 

НДЧ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ЗНФПЕ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПРНК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПФК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НЮ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НА  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 



Додаток 13  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету         

науки і технологій 

Зразок 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

Н А К А З 
 

«___» ______ 20___  м. Дніпро № ______ 

Про розгляд скарги наукового працівника 
стосовно рішення комісії з атестації наукових 

працівників № ___ від «___» ______ 20___ р. 

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій», затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___ та скарги щодо подачі апеляції на рішення комісії з атестації 

наукових працівників (далі – «атестаційна комісія») 

Н А К А З У Ю :  

1. Провести розгляд рішення атестаційної комісії щодо (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада). 

2. Затвердити склад атестаційної комісії: 

Голова атестаційної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

Секретар атестаційної комісії: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

Члени атестаційної комісії: перелік імен, ПРІЗВИЩ, посад. 

3. Провести засідання атестаційної комісії до «___» ______ 20___ р. включно. 

4. Начальнику загального відділу довести наказ до причетних осіб. 

РЕКТОР  
власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Проект наказу вносить 

НЗН  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

Узгоджено: 

НДЧ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ЗНФПЕ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПРНК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПФК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НЮ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НА  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

 



Додаток 14  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

ПРОТОКОЛ № ___ 

розгляду апеляцій комісії з атестації наукових працівників  

Українського державного університету науки і технологій 

від «___» ______ 20___ р. 

ПРИСУТНІ: 

Голова апеляційної комісії з атестації наукових працівників: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада. 

Секретар апеляційної комісії з атестації наукових працівників: власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, 

посада. 

Члени апеляційної комісії з атестації наукових працівників: перелік імен, ПРІЗВИЩ,  посад. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Розгляд скарги наукового працівника (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який 

атестується) стосовно попереднього  рішення комісії з атестації наукових працівників від 

«___» ______ 20___ р.  

Виступив: голова апеляційної комісії з атестації наукових працівників (власне ім’я, 

ПРІЗВИЩЕ) стосовно розгляду атестаційної справи (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, 

який атестується). 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) під час атестації присутній.  

Запитання до працівника, який атестується: … 

Відповіді на запитання до працівника, який атестується: … 

Зауваження та рекомендації, висловлені членами комісії з атестації наукових працівників: … 

 

(у разі таємного голосування див. п. 3.8 Положення) 

Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових якостей працівника: 

─ відповідає займаній посаді або виконуваній роботі ___ голосів; 

─ не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі ___ голосів. 

 

За результатами атестації (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ працівника, який атестується) (указати – 

відповідає займаній посаді; не відповідає займаній посаді). 

 
* (у разі відсутності наукового працівника) 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який атестується) під час атестації відсутній.  

Перенести атестацію наукового працівника (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ, посада працівника, який 

атестується).Призначити дату атестації (ПІБ повністю, посада працівника, який атестується) з 

«___» ______ 20___ р. на «___» ______ 20___ р.  

Голова апеляційної комісії з 

атестації наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Секретарапеляційної  комісії з 

атестації наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Члени апелчційної комісії з 

атестації наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 



Додаток 15 

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету        

науки і технологій 

Зразок 

РІШЕННЯ  
апеляційної комісії з атестації наукових працівників  

Українського державного університету науки і технологій  

(протокол №__ засідання атестаційної комісії науково-дослідної частини 

УДУНТ від «__»_________20_____р.) 

 

 

1.Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ. 

2. Дата народження. 

3. Освіта, найменування закладу освіти, рік закінчення. 

4. Спеціальність за освітою.  

5. Науковий ступінь, вчене звання.  

6. Загальний трудовий стаж.  

7. Посада, яку займає працівник, на момент атестації, дата призначення.  

8. *Результати атестації наукового працівника / Рішення комісії з атестації наукових працівників: 

─ відповідає займаній посаді ___ голосів; 

─ не відповідає займаній посаді ___ голосів. 

 
1) відповідає займаній посаді; 2) не відповідає займаній посаді.  

* (у разі відсутності наукового працівника) Результати атестації наукового працівника: 

(призначити іншу дату атестації, або інше) 

 

9 Рекомендації комісії з атестації наукових працівників: … 

Голова апеляційної комісії з 

атестації наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Секретар апеляційної  комісії з 

атестації наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

Члени апеляційної комісії з 

атестації наукових працівників 

 

 

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

   

 (підпис) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

Дата проведення повторної атестації «___» ______ 20___ р. 

 

З рішенням ознайомлено «___» ______ 20___ р.  

   

 (підпис працівника) (власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 



Додаток 16  

до Положення про атестацію  

наукових працівників  

Українського державного університету         

науки і технологій 

Зразок 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

 

Н А К А З 
 

«___» ______ 20___  м. Дніпро № ______ 

Про розгляд скарги наукового працівника 
стосовно рішення комісії з атестації наукових 

працівників № ___ від «___» ______ 20___ р. 

Відповідно до «Положення про атестацію наукових працівників Українського державного 

університету науки і технологій», затвердженого наказом ректора Університету від 

«___» ______ 20___ р. № ___ та засідання апеляційної комісії з атестації наукових працівників 

(далі – «апеляційна атестаційна комісія») 

Н А К А З У Ю :  

1. Затвердити рішення апеляційної атестаційної комісії: 

№  
з/п 

Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ Посада Відповідність займаній посаді* 

1 2 3 4 

1    

2    
* 1) відповідає займаній посаді; 2) не відповідає займаній посаді. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на помічника ректора з кадрових питань. 

3. Начальнику загального відділу довести наказ до причетних осіб. 

 

РЕКТОР  
власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 

Проект наказу вносить             Узгоджено: 

НЗН  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

 
НДЧ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ЗНФПЕ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПРНК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

ПФК  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НЮ  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 

НА  власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ 
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