Директору ІТТФ НАНУ
______________________
______________________
(Ініціали, прізвище)

______________________
(посада, організація)

______________________
(Ініціали, прізвище)

Заява
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади
(вказати посаду)

у відділі

(вказати відділ)

ІТТФ НАН України.

Повідомляю свої дані для листування:
Поштова адреса: _________________________________________________
Електронна адреса: __________________
Телефон: __________________
З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад наукових працівників Інституту технічної теплофізики НАН
України та посадовою інструкцією

(вказати посаду і науковий підрозділ)

ознайомлений.

« ___ » ___________ 20__ р.
(Дата)

_______
(Підпис)

* Заява пишеться власноручно претендентом

______________________
(Ініціали, прізвище)

ХАРАКТЕРИСТИКА
_________________________________________
(ПІБ)

_____ року народження, освіта вища, за фахом
_________________________________________________
У ____ році закінчив __________________________,
факультет _______________________________________.
* У _____ році вступив до аспірантури_________________
за спеціальністю __________________________________
* У _____ році закінчив аспірантуру__________________
за спеціальністю __________________________________
* У _____ році захистив дисертацію за спеціальністю
_________________, кандидат (доктор) технічних наук.
В першому абзаці коротко наводиться трудовий шлях претендента на вакантну
посаду (які посади і в яких організаціях займав у певні проміжки часу). З опису
обов’язково повинен бути зрозумілим загальний і науковий стаж претендента.
В другому абзаці вказуються найбільш вагомі досягнення претендента за період
роботи (зазвичай за останні 5 років). Необхідно навести за якими науковими програмами
працював, у виконанні яких наукових проектів чи грантів приймав участь, чим
займається в даний час.
У третьому абзаці наводяться короткі відомості, які відображають позитивні, чи
негативні особисті якості претендента, як спеціаліста у відповідній галузі.
У четвертому абзаці наводяться відомості про наукові праці та патенти, автором
чи співавтором яких є претендент за останні 5 років.
У п’ятому абзаці наводяться відомості про наявність документів, які
підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи,
сертифікати, свідоцтва, інші документи).
Характеристика видана для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади
_____________________ у відділі ______________________________ ІТТФ НАНУ.

______________________
(посада, організація)

__________________________________

(вчений ступінь, вчене звання, ініціали і прізвище)**

* Вказується один з пунктів (за наявності);
** Характеристика має бути підписана вченим, фахівцем у відповідній галузі,
який знайомий зі здобутками претендента, його особистими якостями.

на

ОБ’ЄКТИВТИВНІ ДАНІ
П.І.Б.

Рік народження: _____
Вчена ступінь: ______________________
Вчене звання: ________________________
Друкованих робіт за останні 5 років: всього – ___
монографій: __________
авторських свідоцтв:
________
індивідуальних робіт: ________

Коротко навести які посади і в яких організаціях займав у певні проміжки
часу і до тепер.
Коротко навести дані про отриману вищу освіту (ВУЗ, факультет,
спеціальність, кваліфікація).
Коли вступив до аспірантури, або коли закінчив аспірантуру, або коли
отримав науковий ступінь; за якою спеціальністю.
Коли отримав вчене звання (якщо є).
Навести дані про підвищення кваліфікації (дипломи, сертифікати тощо).
Навести дані про отримання нагород (премії, іменні стипендії тощо).

Результати голосування на засіданні конкурсної комісії:
за

_________
_________

проти

проти

недійсних бюлетенів

_________

Учений секретар ІТТФ НАН України

________________
(Ініціали, прізвище)

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
за останні п’ять років
науковий ступінь, вчене звання, ПІБ (у родовому відмінку)
№
з/п
1

Назва
2

Характер
роботи
3

Вихідні дані
4

Обсяг Співавтори
(стор.)
5
6

Зразок оформлення статей у наукових виданнях, у тому числі фахових

1
2
3
4
(Список наукових та навчально-методичних праць складається в суцільному
хронологічному порядку)
Список праць за останні 5 років
Обов’язково вказати, які із публікацій у міжнародних наукометричних базах
даних і яких саме.

Посада, ступінь, звання (автора)

________________

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗАСВІДЧУЮ:
Вчений секретар назва установи

________________

(Ініціали, прізвище)

(Ініціали, прізвище)

Директору ІТТФ НАН України
Чл.-кор. НАН України
Снєжкіну Ю.Ф.
Зав. відділу _______

ПОДАННЯ
Науковий співробітник, ___________ працює у Інституті технічної
теплофізики з ___________.
Коротка характеристика претендента, його здобутків і публікацій.
У

зв’язку

із

вищесказаним,

вважаю

за

необхідне

переведення

______________ на посаду _________ у відділі ____________ з посадовим
окладом згідно штатного розпису _________ грн з __________ 201 року.

Зав. відділу

ВИСНОВОК
щодо претендента

Конкурсної комісії ІТТФ НАН України
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

на посаду
(назва посади)

відділу
(назва відділу)

Всього членів комісії -

Присутні -

Розглянувши подані претендентом документи, конкурсна комісія відзначає, що
(прізвище, ім'я, по батькові)
має відповідну базову підготовку (закінчив вищий навчальний заклад,
аспірантуру, докторантуру); має науковий ступінь кандидата (доктора) наук,
вчене звання старшого дослідника (професора); стаж роботи на посадах наукового
працівника закладах становить
років, має досвід проведення науководослідної роботи (розкрити зміст), перелік наукових праць становить
назв, з
них наукових статей у фахових виданнях
, після захисту дисертації
опубліковано
праць, є співавтором монографії (посібника, підручника тощо)
(назва)
приймав участь у роботі
наукових конференцій; за час роботи
зарекомендував себе як здібний та добросовісний вчений.
Беручи до уваги результати обговорення кандидатури претендента на посаду і
результати прямого відкритого голосування, конкурсна комісія Інституту
технічної теплофізики рекомендує (прізвище, ім'я, по батькові) на посаду
(назва посади) відділу (назва відділу).

Голова конкурсної комісії ІТТФ НАНУ
чл.-кор. НАН України
Секретар конкурсної комісії ІТТФ НАНУ

Бабак В.П.

__________________________

(Ініціали, прізвище)

