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5. Вчена ступінь, вчене звання, спеціальність за дипломом 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
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« 10 » червня 2020 р.,  
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АТЕСТАЦІЙНА ФОРМА  

 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 

(посада наукового співробітника, який підлягає атестації) 

 

(назва структурного підрозділу) 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Значення показника 

2015 2016 2017 2018 2019 
Всього за 5 

років 

1 Публікаційна активність       

1.1 Кількість друкованих монографій, підручників, 

посібників, збірників наукових праць тощо, виданих в 

Україні і за кордоном, одиниць 

      

 Кількість публікацій в українських і міжнародних 

наукових журналах, що індексуються у Web of Science 

Core Collection та Scopus, одиниць 

      

1.2 Кількість публікацій у наукових виданнях, включених до 

Переліку наукових фахових видань України (не 

індексованих у Web of Science та Scopus), одиниць 

      

1.4 Інші видання (тези доповідей, матеріали конференцій, 

дисертації та автореферати, наукові звіти, препринти 

тощо) 

      

2 Інноваційна активність       

2.1 Кількість чинних патентів на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, свідоцтв на об'єкти авторського права, 

отриманих в Україні, одиниць 

      

2.2 Кількість чинних патентів на винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, отриманих за кордоном, одиниць 
      

3 Підготовка наукових кадрів       

3.1 Кількість бакалаврів/магістрів, які виконують науково-

дослідну роботу під керівництвом, осіб 
     * 

3.2 Кількість аспірантів, які працюють під керівництвом, осіб      * 

3.3 Кількість докторантів, які працюють під керівництвом, 

осіб 
     * 

3.4 Кількість захищених дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата/доктора наук (доктор філософії), де 

виступали науковим керівником, одиниць 

      



3.5 Кількість захистів дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата/доктора наук (доктор філософії), де 

виступали офіційним опонентом, одиниць 

      

4 Національна науково-дослідна діяльність       

4.1 Кількість національних науково-дослідних проєктів, де 

виступали науковим керівником, одиниць  
     ** 

4.2 Кількість національних науково-дослідних проєктів у 

виконанні яких брали участь, одиниць 
     

** 

4.3 Кількість виконаних господарських договорів у виконанні 

яких брали участь, одиниць 
     

** 

5 Міжнародна науково-дослідна діяльність       

5.1 Кількість міжнародних науково-дослідних проєктів, де 

виступали науковим керівником, одиниць 
     ** 

5.2 Кількість міжнародних науково-дослідних проєктів у 

виконанні яких брали участь, одиниць 
     

** 

5.3 Кількість виконаних міжнародних договорів на 

замовлення у виконанні яких брали участь, одиниць 
     

** 

6 Науково-організаційна діяльність, популяризація 

науки, зв’язки з громадськістю  
      

 Участь у роботі редколегій наукових журналів та 

збірників, експертних рад (комісій) тощо 
      

 Кількість прорецензованих наукових праць або проектів 

(монографії, статті, дисертацій тощо), одиниць 
      

 Кількість всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференцій у яких брали участь, одиниць 
      

 Кількість всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних та промислових виставках, форумах та інших 

заходах у яких брали участь, одиниць 

      

6.1 Кількість виступів з публічними лекціями, одиниць       

6.2 Кількість наданих інтерв’ю, одиниць       

6.3 Кількість науково-популярних передач у яких брали 

участь, одиниць 
      

7 Інша діяльність       

7.1 Викладацька діяльність, так/ні      *** 

7.2 Виконання адміністративних обов’язків, так/ні      *** 

7.3 Наукова мобільність та стажування, так/ні      *** 

7.4 Підвищення кваліфікації, так/ні      *** 

 

* Врахувати при підрахунку «Всього за 5 років», що бакалаври, магістри, аспіранти і докторанти 

навчаються декілька років; 

** Врахувати при підрахунку «Всього за 5 років», що проєкти та договори виконуються декілька років 

*** Не заповнюється 

 

Науковий співробітник  ____________ ______________ 
        (підпис)        (прізвище, ініціали) 

Керівник структурного підрозділу ___________ _______________ 
          (підпис)        (прізвище, ініціали) 



ЗВІТ 

 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 

(посада наукового співробітника, який підлягає атестації) 

 

(назва структурного підрозділу) 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОФІЛЬ  

Research Name   

Scopus ID ____________________ h-index -   

 
xxxxxxxxxxx 

 

ORCID ____________________  

 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 

 

 

 Навести відомості за 2015-2019 рр. про основні напрями досліджень, 

наукові досягнення та результати роботи, публікаційну та інноваційну 

активність (кількість наукових праць та патентів), підготовку наукових кадрів 

(наукове керівництво бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами), 

національну та міжнародну науково-дослідну діяльність (навести назви 

основних науково-дослідних проектів: НАН України, МОН, ДФФД/НФДУ, 

інших країн), науково-організаційну діяльність, науково-популяризаційну 

діяльність та зв’язки з громадськістю, іншу діяльність (викладацьку діяльність 

у ЗВО, виконання адміністративних обов’язків, підвищення кваліфікації), 

надані науково-експертні послуги (рецензії, експертні висновки тощо), 

державні відзнаки, премії, стипендії і ґранти, наукове стажування, інші 

відомості які характеризують результативність науково-дослідної роботи. 

 

Науковий співробітник  _________   ____________ 
   підпис    П.І.Б. 

 

Зі звітом ознайомлений: _______________________________________________ 

     (підпис керівника структурного підрозділу) 



СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 

(посада наукового співробітника, який підлягає атестації) 

 

(назва структурного відділу) 

 
№ 

з/п 

Бібліографічні дані DOI номер/ веб 

посилання 

Імпакт-

фактор 

журналу 

Кількість 

цитувань 

 Друковані монографії, підручники, посібники, збірники наукових праць тощо, видані в Україні 

і за кордоном 

1.  Mitin, V. V., Kochelap, V. A., Dutta, M., & 

Stroscio, M. A. (2019). Introduction to Optical 

and Optoelectronic Properties of Nanostructures. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

10.1017/9781108674522 - 1 

 Публікації в українських і міжнародних наукових журналах, що  

індексуються базами даних Web of Science Core Collection та Scopus 

2.  Liubchenko, O. I., Kladko, V. P., Sabov, T. M., 

& Dubikovskyi, O. V. (2018). X-ray analysis for 

micro-structure of AlN/GaN multiple quantum 

well systems. Journal of Materials Science: 

Materials in Electronics, 30(1), 499–507. 

10.1007/s10854-018-0315-3   

 Публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України  

(не індексованих у Web of Science та Scopus) 

3.  Чайка М.В., Томашик З.Ф., Томашик В.М., 

Маланич Г.П., Денисюк Р.О. Хімічне 

травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe та 

CdxHg1-xTe водними розчинами K2Cr2O7 –

 HBr – ацетатна кислота. Вісник ЧНУ. Сер. 

Хімія. – 2018. – Вип. 805. – С. 46-52. 

http://eprints.zu.edu.ua/2822

9/  
  

 Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва на об'єкти авторського 

права, отримані в Україні та закордоном 

4.  Спосіб нейтралізації відпрацьованих газів 

хімічних реакторів при колоїдному синтезі 

напівпровідникових нанокристалів 

CdTe/ Капуш О.А, Ємець А.І., Дремлюженко 

К.С, Гатілов С.Є., Будзуляк С.І., Корбутяк 

Д.В., Демчина Л.А., Єрмаков В.М., Тріщук 

Л.І., Джаган В.М., Борук С.Д., Косінов О.Г., 

Кульчицький Б.Ню Патент України 

№ 136827 від 10.09.2019, бюл. № 17 

https://base.uipv.org/searchI

NV/search.php?action=view

details&IdClaim=261707  

  

 

Науковий співробітник ____________  __________________ 
       (підпис)         (прізвище, ініціали) 

 

Керівник структурного підрозділу ___________ ________________ 
          (підпис)        (прізвище, ініціали) 

http://eprints.zu.edu.ua/28229/
http://eprints.zu.edu.ua/28229/
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261707
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261707
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=261707


ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 

(посада наукового співробітника, який підлягає атестації) 

 

(назва структурного підрозділу) 

 

1. Наукова діяльність (за час атестаційного періоду з квітня 2015 року) 

оцінка рівня професійної підготовки, результативність його роботи, 

ефективність праці, кількість наукових праць, патенти, участь та керівництво 

науковими патентами, викладацька діяльність, підготовка наукових кадрів, 

підвищення кваліфікації, тощо. 

2. Рекомендації відділу – чи науковий працівник відповідає займаній посаді 

(не відповідає займаній посаді), переведений на вищу посаду, зауваження по 

роботі, підвищення кваліфікації. 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу  _________   ____________ 
      підпис    П.І.Б. 

 

З характеристикою ознайомлений: ______________________________________ 
       (підпис працівника, який підлягає атестації) 
 

 

 

Примітка: «З характеристикою ознайомити працівника не пізніше ніж за два 

тижні до проведення атестації». 


