
Додаток В 
РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА ВИМОГИ  

ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ ВИКЛАДАЧА 
 

1. При заповненні анкети неприпустимо: 
– залишати  незаповненими будь-які пункти анкети (1 – 14); 
– будь-які скорочення назв кафедр, факультетів/інститутів, навчальних 

дисциплін, записів у дипломах про вищу освіту, дипломах про науковий 
ступінь, атестатах про вчене звання тощо; 

– ігнорування зразка заповнення анкети (додаток Б). 
 
2. За п.3 анкети Трудовий статус зазначається або: 

– основне місце роботи – якщо викладач включений до штатного розпису    
кафедри та  має трудову книжку, яка знаходиться в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (штатний викладач); 

– суміщення, якщо штатний викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського поряд з 
основною роботою виконує додаткову роботу  за його згодою протягом 
визначеної чинним законодавством тривалості робочого дня; 

– сумісництво, якщо штатний викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського (внутрішнє 
сумісництво) або викладач іншого ВНЗ (зовнішнє сумісництво) виконують 
додаткову роботу за договором у вільний (інший) від основної роботи час. 
 
3. Пункти 4, 5, 7 анкети додаткових пояснень не потребують. 
 
4. Пункт 6. Дата прийому на роботу зазначається згідно з наказом про 

прийом на роботу та записом у трудовій книжці за останньою посадою. 
 
5. Пункт 8 анкети Найменування всіх навчальних дисциплін, які 

закріплені за викладачем записується згідно з відповідними навчальними (а не 
робочими навчальними) планами певних років набору та певних рівнів. Будь-яка 
розбіжність у  назвах, наданих в анкеті і у відповідному навчальному плані, є 
неприпустимою. Незалежно від кількості кредитних модулів, за якими викладач 
проводить заняття, зазначається назва навчальної дисципліни, а не кредитних 
модулів.  

 
6. Пункт 9 анкети Найменування закладу, який закінчив  викладач, 

зазначається повне найменування закладу, рік закінчення, спеціальність, 
кваліфікація згідно з документом про вищу освіту. 

 
7. Пункт 10 анкети Відомості про підвищення кваліфікації викладача. 

Підвищення кваліфікації, яке треба зазначити у цьому пункті, передбачає такі 
види: 

– проходження курсів підвищення кваліфікації за програмою, яка налічує 
більше 72 год. (надається свідоцтво про підвищення кваліфікації); 

– стажування в іншому національному або  закордонному ВНЗ згідно з 
наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського про відрядження викладача; 



 
– захист кандидатської (доктора філософії) дисертації; 
– захист докторської дисертації. 

У будь-якому випадку зазначаються вид підвищення кваліфікації, 
найменування закладу або організації, де здійснювалося підвищення кваліфікації, 
вид документа, тема, термін проведення, дата видачі документа.  

У разі стажування зазначається номер і дата наказу ректора КПІ ім. Ігоря 
Сікорського про відрядження викладача (внутрішнє стажування в межах КПІ ім. 
Ігоря Сікорського не враховується). 

 
8. Пункт 11 анкети Інформація про науковий ступінь зазначається 

науковий ступінь, серія і номер диплома, дата видачі, номер і дата рішення та 
найменування органу, що видав документ, шифр і найменування наукової 
спеціальності, тема дисертації. 

 Якщо викладач не має наукового ступеня, зазначається: немає. 
 
9. Пункт 12 анкети Інформація про вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно зазначається серія і номер атестата, дата видачі, 
номер і дата рішення та найменування органу, що видав документ. 

Якщо викладач не має вченого звання, зазначається: немає.  
 
10. Пункт 13 анкети Інформація про державні нагороди та почесні 

звання зазначаються найменування орденів, медалей, державних премій, почесні 
звання. 

У разі відсутності зазначається: немає. 
 
11. Пункт 14 анкети Інформація про наукову діяльність зазначаються 

найменування та необхідні реквізити монографій, навчальних підручників та 
посібників (з грифом МОН України або Вченої ради ВНЗ), наукових  публікацій, 
включених до наукометричних баз, що рекомендовані МОН України, статей у 
фахових виданнях тощо. 

Загальна кількість видань і публікацій – не більше 7 найменувань 
(переважно за останні 5 років) з урахуванням наукової вагомості видання або 
публікації і відповідності профілю кафедри та навчальним дисциплінам, 
зазначеним у п. 8 анкети. 

 
12. Анкета виконується у двох версіях: друкованій та електронній. Обидві 

версії надаються особі, яка є відповідальною за виконання роботи, пов’язаної з 
оформленням анкет викладачами кафедри.  

 
13. Власний підпис викладача на друкованій версії анкети, який 

підтверджує достовірність відомостей, наведених в анкеті, є обов’язковим. 
У разі відсутності викладача з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, 

будь-яка відпустка тощо) анкету повинна скласти відповідальна особа або інша 
особа кафедри, призначена завідувачем кафедри. У такому випадку анкету 
підписує особисто завідувач кафедри. 


