
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

АНКЕТА НАУКОВОГО ПРАЦІВНИКА
1. П різвищ е_________________________________________ _______________

ім’я  ____________________ _________________________ __ __________

по батькові________________________  ;__________

2. Д ата народження « ______  20_____Р-

3. Місце народження__________   :_____
(за сучасним територіальним 

Поділом)

4. Відомості про освіту (в т. ч. шкільну), навчання в аспірантурі і докторантурі

Н азва і місце знаходження 
учбового закладу, установи

Рік
З а  якою спеціальністю

Здобута кваліфікація, 
№ диплома 
(атестата)вступу закін

чення

5. Відомості про наукові ступені, вчені звання (доктора і кандидата наук, професора, доцента, 

старшого наукового співробітника, магістра, бакалавра)

Науковий ступінь, вчене звання Рік
надання

Спеціальність
(кафедра)

№  диплома 
або атестата

Фото 
3 5 x 4 5  мм



6. Основні напрями наукової діяльності, спеціалізація

7. Кількість опублікованих наукових праць — всього_________ , в тому .числі монографій

статей  __________ , винаходів _________

8. Кількість підготовлених під Вашим керівництвом докторів наук  кандидатів наук

9. Якими морами володієте

Вільно Активно Пасивно

г

10. Трудова діяльність

3
(місяць,

рік)

по
(місяць,

рік)
Н азва і місцезнаходження установи, 

організації, підприємства)
Посада

(професія)



3
(місяць,

рік)

по
(місяць,

рік)

Н азва і місцезнаходження установи, 
організації, підприємства Посада (професія)

-

-

»

11. Діяльність за кордоном

3
(місяць,

рік)

по
(місяць,

рік)
Країна Вид і місце діяльності



12. Участь у виборних органах державної влади

Рік
Н азва органу Статус (посада)

обрання вибуття

13. Членство у вітчизняних академіях наук, наукових товариствах, асоціаціях та інших об’єднаннях 
учених

Н азва об’єднання учених Статус Рік обрання 
(вступу)

14. Членство у зарубіжних та міжнародних академіях наук, наукових товариствах, асоціаціях та 
інших об’єднаннях учених

Країна та назва об’єднання учених Статус Рік обрання
(вст\гт:\')



15. Державні нагороди (в т. ч. премії і почесні звання)

Н азва нагороди (премії, почесного звання) Рік нагородження

16. Вітчизняні, зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки (премії, медалі та ін.)

Н азва відзнаки і її належність Рік нагородження 
(присудження)

17. Родина (батько, мати, дружина/чоловік/, діти)

Рідні Прізвище, ім’я та по батькові Рік
народження Чим займається зараз



Рідні 1 Рік
Прізвище, ім’я та по батькові [народження Чим займається зараз

18. Паспортні відомості___________________

 г

19. Домашня адреса і телеф он____________

 ______    «_____»_______________  20____ р.
особистий підпис

Зам. 2260. Тираж 3500.


