
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Ідентифікаційного комітету з 

питань науки 

Протокол від «20_»січня 2017 року № 2/17 
 

АНКЕТА 

кандидата у члени Наукового комітету 

Національної ради з питань розвитку науки і технології 

(Curriculum vitae) 

 

ЧАСТИНА А (макс. 3 стор.) 

 

1. Особиста інформація 

Прізвище, ім’я по батькові: 

Дата і місце народження, громадянство: 

URL– шлях до конкретної веб-сторінки (якщо є): 

адреса електронної пошти. 

Контактні дані (тел. роб., тел. моб.) 

 

2. Суб'єкт подання  

3.  Напрям (напрями) наукової і науково-технічної діяльності, який 

(які) репрезентуватиме кандидат у Науковому комітеті Національної 

ради з питань розвитку науки і технологій. 

 

4.   Освіта 

Найвищий ступінь: 

Найвище вчене звання. 

Спеціальність за документом про вищу освіту.  

Дата закінчення університету, академії, інституту, спеціальність; 

Назва факультету, кафедри, назва університету, академії, інституту, Країна 

PhD Дата присвоєння ступеня і назва дисертації; 

Назва факультету, кафедри, назва університету, академії, інституту де 

захищався, Країна 

Інші присвоєння ступенів: дата і назва дисертації; 

Назва факультету, кафедри, назва університету, академії, інституту де 

захищався, Країна 

Сьогоднішнє вчене звання (професор, доцент, старший науковий 

співробітник тощо);  

 

 5. Ступені, пов'язані з «другою  освітою»:  

Отриманий ступінь, дата закінчення університету (академії, інституту), 

спеціальність; 

 

6/ Поточна посада(и) 

Поточна посада 
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Основне місце роботи (із зазначенням назви та юридичної адреси 

підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, а також 

структурного підрозділу), Країна 

 

7. Консультативно-дорадча діяльність  
Найменування організації (установи, закладу, підприємства) 

Місце розташування, Країна  

Перелік обов’язків 

 

8. Попередні посади за період трудової діяльності (або за останні 30 

років)  

Посада, місце роботи (із зазначенням назви і місця розташування 

підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, а також 

структурного підрозділу), Країна 

 

9. Гранти і нагороди 

Отримані спеціальні премії, гранти, персональні стипендії від, назва 

університету/факультет / відділення / центр, інститут, фірма, організація / 

Країна 

 

10. Функції за місцем роботи (основним та іншими)  
Член Ради факультету, назва університету, академії, інституту, Країна  

 

Керівник аспірантами, кількість аспірантів (зараз), назва університету, 

академії, інституту, Країна 

 

Організатор внутрішнього семінару, назва університету, академії, інституту, 

Країна 

 

Член Комітету з певних наукових чи технологічних або технічних питань; 

Роль комітету, при кому утворений: назва університету, академії, інституту, 

науково-виробничого підприємства  

 

Член вченої ради інституту (факультету, університету тощо, назва наукової 

установи, університету, академії, інституту тощо) 

 

Член науково-технічної (технічної) ради, назва науково-виробничого 

підприємства, установи організації, Країна 

 

11  Експертна діяльність (якщо це можливо) 

дорадчий (дорадчо-консультативний) орган, науково-консультативна рада 

тощо; назва університету, академії, інституту, науково-виробничого 

підприємства тощо 

 



3 

 

член експертної групи, назва університету, академії, інституту, Науково-

виробничого підприємства тощо 

 

Членство у редакційних радах журналів, назва журналу, видавництво, Країна 

 

Рецензент, назва журналу, видавництво, Країна 

 

Член групи наукової оцінки, наукова або науково-виробнича установа, 

відповідна наукова, науково-технічна, технічна рада при цій установі тощо / 

Країна  

 

12. Членство у наукових об’єднаннях і товариствах  

Член академії наук, академік, член-кореспондент, назва академії, термін 

членства 

 

Член наукових товариств, назва товариства, термін членства, Країна 

 

Член дослідницької мережі:  Назва дослідницької мережі 

 

13. Участь у винахідницькій і та/або інноваційній діяльності 

Авторство, співавторство в патентах на винаходи, корисні моделі, назва 

патенту, країна, список співавторів, університет, академія, інститут, науково-

виробнича організація. Термін дії патенту. Чи був цей патент 

комерціалізований (куплений, чи продано ліцензії) чи ні? 

 

Взяття участі в освоєні нових технологій, впровадженні нових досліджень 

або науково-технічних розробок, назва розробки, список основних 

співавторів, місце і умови реалізації, Країна. 

Додати список патентів і розробок (якщо їх багато, то на окремому аркуші) 

 

14. Участь в освітній діяльності 

Викладання курсів, назва курсу, тривалість. Факультет, університет,  

академія, інститут, Країна 

Скільки PhD (кандидатів наук), докторів наук, було підготовлені під Вашим 

керівництвом (консультуванням) за весь період Вашої наукової діяльності та 

за останні 4 роки 

 

 

15. Чому на Вашу думку Ви підходите для роботи в Науковому 

комітеті Національної ради (не більше 1/2 сторінки) 

 

16. Чого б Ви хотіли досягти під час Вашого перебування в якості 

члена Наукового комітету (не більше ½ сторінки) 

 
     Прізвище, ім’я, по батькові кандидата                                                               (підпис) 
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                      (повністю)                                                    
 

«_____»___________ 20__ р. 

 

 

 

ЧАСТИНА B (макс. 1 сторінка) 

 Інші досягнення  
 

нагороди, призи тощо – (окремим переліком, у разі потреби на окремому 

аркуші) 

 


