Світло-блакитним кольором виділено зразок
заповнення відповідних полів
Жовтим кольором виділені коментарі та
пояснення
Додаток 1
до Порядку висування кандидатур і обрання членів
галузевих експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти

Конкурсній комісії з відбору членів галузевих
експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
ЗАЯВА–АНКЕТА
про участь у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору членів галузевої експертної ради
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю знань
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Соціальні та поведінкові науки

зазначається галузь знань відповідно до Переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України

І. Інформація про учасника конкурсу
Прізвище

Петренко

Ім’я

Петро

По батькові (за наявності)

Петрович

Електронна адреса

petrenko@gmail.com

Контактний номер телефону

+380-99-111-22-33

Категорія (зазначте лише 1 Х
категорію позначкою «Х» або
іншою)

науково-педагогічний, науковий працівник закладу вищої
освіти, Національної академії наук України, національної
галузевої академії наук України, наукової установи
представник роботодавців,
професійних асоціацій

їх

організацій

та

об’єднань,

представник здобувачів вищої освіти

Інформація про місце (місця) роботи станом на момент подання документів для участі у
конкурсі (вказуються усі місця роботи, у т. ч. за сумісництвом та суміщенням)
1
2
3

Місце роботи

Київський міжгалактичний університет

Посада

доцент кафедри економічної теорії

Місце роботи

Міжнародний космічний університет

Посада

доцент кафедри політології та економіки (за сумісництвом)

Місце роботи

Посада
Підтвердні документи наведені у додатку 3 до заяви-анкети.

ІІ. Інформація щодо дотримання кваліфікаційних вимог
2.1. Для кандидатів з числа науково-педагогічних, наукових працівників
Науковий ступінь, серія та кандидат економічних наук
номер диплома, спеціальність диплом серії АА № 112233 від 01.01.2005 р.
(наукова спеціальність) та тема
наукова спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія та
дисертації
історія економічної думки»
науковий ступінь, зазначений у
цьому полі, не обов’язково має тема дисертації: «Методологічні засади дослідження
співпадати із галуззю ГЕР, на економіки космосу»
конкурс до якої подається заява
Для цілей участі у конкурсі прошу віднести мене до спеціальності:
зазначена спеціальність має обов’язково входити до галузі знань, вказаної на початку заяви
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1

Економіка

на підставі (зазначте не менше 1 підстави позначкою «Х» або іншою із наведенням
відповідної інформації)
нижче подано зразки заповнення для усіх трьох підстав; водночас, для встановлення
відповідності спеціальності достатньо вказати хоча б одну підставу із перелічених нижче
Х

наявності
освіти
за Назва закладу вищої освіти, у якому здобуто освіту, серія та номер
відповідною спеціальністю документа про освіту, здобутий ступінь освіти (рівень вищої освіти,
галузь знань і спеціальність):

Київський міжгалактичний університет
диплом магістра серії І-КВ № 12345678 від 28.06.2001 р.
(копія диплома додається)
магістр за спеціальністю 8.03050101 «Економічна теорія»
Х

наявності
ступеня
з
спеціальності

наукового Науковий ступінь, серія та номер диплома, спеціальність (наукова
відповідної спеціальність) та тема дисертації:
кандидат економічних наук
диплом серії АА № 112233 від 01.01.2005 р.
наукова спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія та
історія економічної думки»
тема дисертації: «Методологічні засади дослідження
економіки космосу»
якщо кандидат обрав цю підставу, то інформація може бути ідентичною
зазначеній вище у полі щодо наукового ступеня

Х

наукова,
науковопедагогічна, педагогічна чи
інша професійна діяльність
за
відповідною
спеціальністю за не менш як
сімома
видами
чи

Перерахуйте види чи результати діяльності, перелічені в пункті 30
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, за відповідною
спеціальністю:

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у
періодичних виданнях, які включені до наукометричних

результатами, переліченими
в пункті 30 Ліцензійних
умов провадження освітньої
діяльності

баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection:
Петренко П. П. (2018). Космос як предмет економічних
досліджень. Економіка і космос, 2018, № 1 (включено до
бази Scopus) (копія титульної сторінки і змісту журналу, а
також першої сторінки статті додаються);
3) наявність виданого підручника чи навчального
посібника або монографії:
Петренко П. П. Економіка космосу : підручник – К. :
Космічне видавництво, 2010. – 569 с. (копія титульної
сторінки і зворотної сторони титульної сторінки
додаються)
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який
одержав документ про присудження наукового ступеня:
наукове
керівництво
Амельченком
Анатолієм
Анатолійовчем – присуджено науковий ступінь кандидата
економічних наук (наказ МОН від 12.05.2018 р. № 789,
диплом серії АВ № 877655) (копія рішення про
призначення науковим керівником і наказу МОН
додається);
6) проведення навчальних занять із спеціальних
дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50
аудиторних годин на навчальний рік:
проведення навчальних занять із дисципліни «Економіка
космосу»
на
освітній
програмі
«Економіка»
магістерського рівня у Київському міжгалактичному
університеті протягом 2018/2019 р. англійською мовою –
65 аудиторних годин (довідка кафедри додається);
7) робота у складі експертних рад з питань проведення
експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних
рад Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад,
або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій
МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої
освіти МОН:
членство у науково-методичній комісії МОН з бізнесу,
управління та права (НМК 5) – з 1 квітня 2019 р. (копія
наказу МОН від 1 квітня 2019 р. № 456 додається);
8) виконання функцій наукового керівника або
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або
головного редактора/члена редакційної колегії наукового
видання, включеного до переліку наукових фахових

видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання:
член редакційної колегії наукового видання «Космічні
студії» (включено до складу наукових фахових видань
України за галуззю науки 08 «Економічні науки» згідно з
наказом МОН від 12.12.2012 р. № 1212) (копія наказу про
введення у склад редакційної колегії додається).
18) наукове консультування установ, підприємств,
організацій протягом не менше двох років:
наукове консультування ДП «УкрКосмос» з тематики
економічних відносин у космосі протягом 2012–2014 рр.
(копія договору з ДП «УкрКосмос» та листа–
підтвердження додаються);
Підтвердні документи наведені у додатках 4, 5 до заяви-анкети.
Кандидат має обов’язково додати до заяви анкети документи, які підтверджують усі наведені ним у цьому розділі
відомості: копію диплома про науковий ступінь, копію документа про вищу освіту, документи щодо видів
активностей, передбачених Ліцензійними умовами тощо

2.2. Для кандидатів з числа представників роботодавців, їх організацій та об’єднань,
професійних асоціацій:
Розділ 2.2 не заповнюється кандидатами з числа НПП, НП.

Відомості
висування

про

суб’єкта

До заяви додається підтвердження суб’єкта висування про наявність стажу фахової
роботи у відповідній галузі не менше 5 років (поставте позначку «Х» або іншу)
Підтвердні документи наведені у додатках 6–7 до заяви-анкети.

2.3. Для кандидатів з числа представників здобувачів вищої освіти:
Розділ 2.3 не заповнюється кандидатами з числа НПП, НП.

Поточне
кандидата

місце

навчання

Статус кандидата станом на момент подання документів для участі у конкурсі (поставте
позначку «Х» або іншу):
студент (курсант)

аспірант (ад’юнкт)

асистент-стажист

інтерн, лікар-резидент

Інформація про здобуття або наявність вищої освіти за відповідною галуззю знань (поставте
позначку «Х» або іншу):
навчання
на
освітній Назва освітньої програми, рівень вищої освіти, галузь знань та
програмі за відповідною спеціальність:
галуззю знань
наявність здобутої раніше Назва закладу вищої освіти, у якому здобуто освіту, серія та номер
вищої освіти за відповідною документа про освіту, здобутий ступінь освіти (рівень вищої освіти,
галузь знань і спеціальність):
галуззю знань

Відомості
висування

про

суб’єкта
Підтвердні документи наведені у додатках 8–11 до заяви-анкети.

ІІІ. Відомості про академічний та професійний досвід
Підтвердні документи наведені у додатках 11, 12 до заяви-анкети.

3.1. Для усіх категорій кандидатів
Розділ 3.1 заповнюється у довільній формі з дотриманням обмежень щодо кількості слів. Усі наведені відомості
мають бути супроводжені посиланням на відповідні підтвердні документи (сертифікати, розпорядчі акти, листипідтвердження тощо). Без таких документів ці відомості не будуть братися до уваги під час оцінювання!
Опишіть Ваш досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у сфері вищої освіти, освітніми
проектами, наведіть посилання на відповідні підтвердні документи, що додаються до анкети-заяви (не більше
500 слів)
У вересні 2018 р. я брав участь у тренінгу із забезпечення якості вищої освіти. організованому Інститутом вищої
освіти НАПН України (копія сертифікату додається). …
Опишіть Ваш досвід закордонного викладання, стажування та/або навчання, наведіть посилання на відповідні
підтвердні документи, що додаються до анкети-заяви (не більше 500 слів)
…
Опишіть Ваш досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти (участь у підготовці проектів законів,
інших актів законодавства; участь у робочих, дорадчих органах при органах публічної влади з питань освіти;
участь у розробленні стандартів вищої освіти тощо), наведіть посилання на відповідні підтвердні документи,
що додаються до анкети-заяви (не більше 500 слів)
…

3.2. Для кандидатів з числа науково-педагогічних, наукових працівників
Розділ 3.2 заповнюється у довільній формі з дотриманням обмежень щодо кількості слів. Усі наведені відомості
мають бути супроводжені посиланням на відповідні підтвердні документи (сертифікати, розпорядчі акти,
листи-підтвердження тощо). Без таких документів ці відомості не будуть братися до уваги під час
оцінювання!
Опишіть Ваш досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні
якості вищої освіти, наведіть посилання на відповідні підтвердні документи, що додаються до анкети-заяви (не
більше 500 слів)
…
Опишіть Ваш досвід та професійні досягнення у науковій діяльності, наведіть посилання на відповідні
підтвердні документи, що додаються до анкети-заяви (не більше 500 слів)
…

3.3. Для кандидатів з числа представників роботодавців, їх організацій та об’єднань,
професійних асоціацій:
Розділ 3.3 не заповнюється кандидатами з числа НПП, НП.
Опишіть Ваш досвід та професійні досягнення у відповідній галузі професійної діяльності, зазначте про
наявність освіти у відповідній галузі, наведіть посилання на відповідні підтвердні документи, що додаються до
анкети-заяви (не більше 500 слів)

Опишіть Ваш досвід співпраці із закладами вищої освіти (у т. ч. окремими учасниками освітнього процесу
закладів вищої освіти, участі у внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти тощо), надайте інформацію про
заходи у сфері вищої освіти (робочі групи, семінари, тренінги, конференції тощо), у яких ви брали участь,
наведіть посилання на відповідні підтвердні документи, що додаються до анкети-заяви (не більше 500 слів)

3.4. Для кандидатів з числа представників здобувачів вищої освіти
Розділ 3.4 не заповнюється кандидатами з числа НПП, НП.
Опишіть Ваш досвід участі у діяльності органів студентського самоврядування та/або національного
об’єднання студентів України, наведіть посилання на відповідні підтвердні документи, що додаються до
анкети-заяви (не більше 500 слів)
Ваш середній бал (GPA) за
результатами
останньої
екзаменаційної сесії (за 100бальною шкалою)

IV. Вимоги щодо несумісності
Зазначте позначкою «Х» або іншою, якщо станом на момент подання документів для
участі у конкурсі Ви є:
керівником або заступником керівника закладу вищої освіти, наукової установи,
Національної академії наук України, національної галузевої академії наук
засновником приватного закладу вищої освіти
членом або працівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти
членом Науково-методичної ради або науково-методичної комісії центрального органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки
Наявність обмежень щодо несумісності не перешкоджає поданню документів щодо участі у конкурсі. Однак, у
разі успішного проходження конкурсу, Ви матимете подати підтвердження того, що ви усунили ці обставини
(звільнилися з відповідної посади, вийшли з відповідного органу тощо).

V. Запевнення
Змінювати зміст розділу V не дозволяється!
Шляхом підписання цієї заяви я підтверджую, що:
(1) усі відомості, які містяться у цій заяві-анкеті та поданих мною документах, є
достовірними;
(2) у своїй освітній, педагогічній, науково-педагогічній, науковій діяльності я
дотримувався/лася і дотримуюся академічної доброчесності;
(3) у разі обрання мене до складу галузевої експертної ради зобов’язуюся у
встановлений строк усунути обставини, які унеможливлюють моє входження до складу
галузевої експертної ради;
(4) із порядком проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ознайомлений/а.

Шляхом підписання цієї заяви я надаю згоду на
(1) оприлюднення поданого мною мотиваційного листа;
(2) перевірку усіх захищених мною дисертацій та усіх публікацій мого (спів)авторства
на предмет дотримання академічної доброчесності;
(3) оброблення і зберігання персональних даних, що містяться у поданих мною
документах.
VI. Додатки
Усі додатки подаються у форматі PDF. Прохання дотримуватися такої схеми називання
документів: «номер додатка_прізвище та ініціали_назва документа». Наприклад: «1_Петренко
П. П._CV.pdf», «12_Петренко П. П._сертифікат тренінгу.pdf» тощо.
До заяви–анкети додаються:
Категорії
А

Р

Назва документа

С

+

+

+

1. Розширене професійне резюме (CV) українською мовою

+

+

+

2. Мотиваційний лист українською мовою

+

+

+* 3. Документ, що засвідчує місце (місця) роботи кандидата протягом 1 року до
дня подання документів для участі у конкурсі (у томі числі за сумісництвом та
суміщенням)

+

4. Копія документа, який засвідчує наявність наукового ступеня

+

5. Копії документів, що засвідчують наявність кваліфікації відповідно до
спеціальності

+

+

6. Документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі організацією,
об’єднанням роботодавців або професійною асоціацією

+

7. Письмове підтвердження суб’єкта висування про наявність у кандидата
досвіду фахової роботи у галузі не менше 5 років

+

+

8. Копія документа, який засвідчує наявність статусу здобувача вищої освіти на
момент подання документів для участі у конкурсі

+

9. Копія документа, що засвідчує наявність підстав для участі у конкурсі за
відповідною галуззю знань

+

10. Документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі органом
студентського самоврядування закладу вищої освіти (його відокремленого
структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України

+

11. Документ, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої освіти за
результатами останньої екзаменаційної сесії (за 100-бальною шкалою)

+

12. Інші документи, які особа вважає за потрібне подати для участі у конкурсі,
у т. ч. документи, що підтверджують відомості, наведені у розділі ІІІ заявианкети

А – науково-педагогічні, наукові працівники; Р – представники роботодавців, їх організацій та об’єднань,
професійних асоціацій; С – представники здобувачів вищої освіти
*
за наявності

«____»______________ 20____ р.

_______________

