
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА: 

1. Згода на збір та обробку персональних даних (2). 

2. Копія першої і другої сторінок паспорта (2). 

3. Копії дипломів доктора наук, атестатів доцента, (старшого дослідника), 

засвідчені підписом ученого секретаря Вченої ради університету та скраплені 

печаткою університету (2). 

4. Витяг з трудової книжки про педагогічну діяльність здобувача (2). 

5. Копія трудової книжки (2). 

6. Копія сертифіката, що підтверджує достатньо високий рівень володіння 

іноземною мовою В2 (2). 

7. Довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду 

та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом (2). 

8. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих 

навчальних закладах (2). 

9. Копії сертифікатів, свідоцтв чи інших документів, що підтверджують 

проходження навчання, стажування або роботу у ВНЗ, науковій установі в 

країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС (1). 

10. Копії наукових статей, опублікованих після захисту дисертації у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у т.ч.                   

не менше двох публікацій у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science (1). 

11. Список наукових  та навчально-методичних праць (2). 

12. Звіт про науково-педагогічну, методичну, організаційно-виховну діяльність 

здобувача (1). 

13. Витяг з протоколу засідання кафедри про проведення відкритої лекції (1). 

14. Мотивований висновок кафедри про науково-педагогічну діяльність здобувача 

(1). 

15. Витяг з протоколу засідання кафедри  із клопотанням перед Вченою радою 

університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

16. Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії факультету (1). 

17. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про клопотання перед 

Вченою радою університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

18. Заява на ім’я ректора, написана власноруч (1). 

19. Рішення Вченої ради університету щодо присвоєння вченого звання (2). 

20. Протокол засідання лічильної комісії Вченої ради університету (2). 

 

З питань вимог щодо оформлення документів завертатися  

до ученого секретаря к.х.н., доцента Пєсарогло Олени Георгіївни,  

вул. Пантелеймонівська, 13, каб. 106, тел. 0669254832 (Viber) 
 

 



ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА: 

1. Згода на збір та обробку персональних даних (2). 

2. Копія першої і другої сторінок паспорта (2). 

3. Копія диплома кандидата наук, засвідчена підписом ученого секретаря Вченої 

ради університету та скраплена печаткою університету (2). 

4. Витяг з трудової книжки про педагогічну діяльність здобувача (2). 

5. Копія трудової книжки (1). 

6. Копія сертифіката, що підтверджує достатньо високий рівень володіння 

іноземною мовою В2 (2). 

7. Довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду 

та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом (2). 

8. Довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих 

навчальних закладах (2). 

9. Копії сертифікатів, свідоцтв чи інших документів, що підтверджують 

проходження навчання, стажування або роботу у ВНЗ, науковій установі в 

країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС (1). 

10. Копії наукових статей, опублікованих після захисту дисертації у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у т.ч.                   

не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science (1). 

11. Список наукових та навчально-методичних праць (2). 

12. Звіт про науково-педагогічну, методичну, організаційно-виховну діяльність 

здобувача (1). 

13. Витяг з протоколу засідання кафедри про проведення відкритої лекції (1). 

14. Мотивований висновок кафедри про науково-педагогічну діяльність здобувача 

(1). 

15. Витяг з протоколу засідання кафедри  із клопотанням перед Вченою радою 

університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

16. Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії факультету (1). 

17. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про клопотання перед 

Вченою радою університету щодо присвоєння вченого звання (1). 

18. Заява на ім’я ректора, написана власноруч (1). 

19. Рішення Вченої ради університету щодо присвоєння вченого звання (2). 

20. Протокол засідання лічильної комісії Вченої ради університету (2). 

 

З питань вимог щодо оформлення документів завертатися  

до ученого секретаря к.х.н., доцента Пєсарогло Олени Георгіївни,  

вул. Пантелеймонівська, 13, каб. 106, тел. 0669254832 (Viber) 

 


