
Tepxoniaperknii Hauionaabanii 3ATBEPJUKEHO
MeaH4Hnii yHipepenter Tlporoko. Bueno! paan
imeni 1.51. PopGauencexoro «Lb» hia W22 poy Ne_7
Minicrepersa oxoponn 320pon’s Haka3 pekTopa 3akaajy BuO! OcBITH

Y«painn TepnoniaerKoro HauionastbHoroe

MeaM4Horo yHiBepeuTery
imeni LA. Pop6auescpKoro
Minicrepersa OxopoHH 310poB's
Yx«painn
«Bb» huygrlsnon poxy Ne 275

NOJOOKENHA
po NOpAAOK MPHCBOCHHA BYCHHX 3BaHb Mpodecopa Ta LOUEHTA

naykopo-nesaroriaHum npauinnukam Teproniapcekoro
HauiOHabHOrO MeAHYHOFO YHiBepcHTeTy
imeni LS. Pop6avescoxoro MO3 Yepainn

1. 3ATAJIBHI MOJIOAKEHHA
1.1. Le Toxoxkenna npo nopatok MpHcBOcHHA BYCHHX 3BaHb Mpotecopa Ta AOUeHTa

HayKOBO-Hewarori4HHM tmpaliBHukaM TepHomispchkoro HalioHaIbHoro MeH4HOrO

ynisepenrery imeni 14. PopSauescpkoro MO3 Yepainn (Hatati — Topatox ra
Yuisepcnter) pospoOyteHe Ha BAKOHaHHA BUMor crarti 54 3akony Ypainn «I]po Buuty

ocsity» Bi 01.07.2014, nocranosn KaGinery Minicrpis Yxpainn nin 19 cepra 2015

poxy N656 «Jleaxi nuranna peatizanii crarri 54 3akony YKpainn «IIpo pumy ocaity»,
a Takoxk Hakasy MOH Yxpainn Nel3 Bit 14.01.2016 «IIpo sarsepaxenna [opaaky
MPHCBOCHHA BYCHHX 3BaHb HaYKOBUM i HayKOBO-HearOriMHHM MpauiBHHKaM» (HALA

—aka3 MOH Yxpaitm No13) ra Cratyty Yuineperrery.
1.2. Wei Tlopasox pr3nayac  MexaHi3M=MpHcBOCHHA —HaykOBO-negaroriuHHM

npauipxukaM YHiBepcuTery BYCHHX 3BaHb Mpodecopa Ta AOLeHTA BYEHOIO palo1o
Yuisepenrery, ocHoBHi KpHTepii OWIHKH iXHBOY HayKOBO-Memarori4Ho; AisTbHOCTI, a
TakOXK NOPAAOK NO3GaBACHHA TAKHX 3BaHb.

1.3. Pimenna mpo MpHCBOCHHA BIeHHX 3BaHb Nporecopa Ta AOUeHTa (HataTi — BIEHI

3BaHHA) HAYKOBO-MeqaroriqHHM MmpailiBHukaM YHiBepcHTeTy MpHiiMalOTbCA BYCHOIO

paaoto Yuipepeutery.
1.4. PimteHHa Bueno’ pain Yuipepcurery mpo MpHcBOcHHA BYCHOrO 3BaHHA

mipHiiMacrbca TaeMHHM romocyBanHaM. 3acisaHHa BucHoi paan Yuisepcurery



  

1.1. вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини 

її членів. Рішення вченої ради Університету вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів вченої ради 

Університету, присутніх на засіданні. Рішення вченої ради Університету дійсне 

протягом одного календарного року. 

1.2. Рішення вченої ради Університету про присвоєння вченого звання 

затверджується Атестаційною колегію МОН України. 

 

2. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА 

2.1. Вчене звання професора присвоюється науково-педагогічним працівникам 

Університету, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на 

відповідному рівні вищої освіти та: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук; 

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника); 

3) період роботи яких на посадах асистента, викладача закладу вищої освіти, 

старшого викладача закладу вищої освіти, доцента закладу вищої освіти, професора 

закладу вищої освіти, завідувача (начальника або його заступника) кафедри 

становить не менш як 10 років, у тому числі останній навчальний рік на одній 

кафедрі (одного закладу вищої освіти) на посаді доцента закладу вищої освіти, 

професора закладу вищої освіти, завідувача (начальника або його заступника) 

кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою. Для наукових працівників, які займаються науково-

педагогічною діяльністю, період роботи становить не менше п’ятнадцяти років на 

посадах наукових (відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу 2 наказу МОН 

України №13) та науково-педагогічних (відповідно до цього підпункту) 

працівників; 

4) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу, або 

кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з 

використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані 

англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або 

«Web of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті 

Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I 

групи); 

5) які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, 



свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування 

або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в 

країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - 

ОЕСР) та/або Європейського Союзу (надалі – ЄС), або участь 

(керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися) 

зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи); 

6) які опублікували після захисту докторської дисертації навчально-методичні 

та наукові праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих 

фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у виданнях, включених до 

наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер, 

підтверджений на веб-сайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань; 

7) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 

країни, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку 

(надалі – ОЕСР), на високому науково-методичному рівні, що підтверджено 

висновком кафедри Університету. 

 

3. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА 

3.1. Вчене звання доцента присвоюється науково-педагогічним працівникам, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні 

вищої освіти та: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), 

доктора наук; 

2) період роботи яких на посадах асистента, викладача закладу вищої освіти, 

старшого викладача закладу вищої освіти, доцента закладу вищої освіти, професора 

закладу вищої освіти, завідувача (начальника або його заступника) кафедри 

становить не менше ніж п’ять навчальних років, у тому числі останній календарний 

рік на одній кафедрі (в одному закладі вищої освіти), зокрема за сумісництвом або 

за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-

педагогічних працівників закладів вищої духовної освіти враховується стаж 

педагогічної роботи у закладах вищої духовної освіти, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законодавством порядку; 

3) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи 

(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної 

мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, 

включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають 



ISSN-номер, підтверджений на веб-сайті Міжнародного центру реєстрації 

періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи); 

4) які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, 

свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування 

або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в 

країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у 

проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з 

інвалідністю I групи); 

5) які опублікували після захисту дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії (кандидата наук) навчально-методичні та наукові праці у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 

однієї публікації у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web 

of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на веб-сайті Міжнародного 

центру реєстрації періодичних видань; 

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою 

країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри Університету. 

7) які мають першу кваліфікаційну лікарську категорію зі спеціальності за 

якою присвоюється вчене звання (для викладачів, що працюють на клінічних 

кафедрах). 

 

4. РОЗГЛЯД АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

4.1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть навчально-

методичну роботу в Університеті, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При 

цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному 

напрямку діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній 

кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основний курс, 

який він викладає. 

4.2. Розгляд атестаційних матеріалів, поданих здобувачами вчених звань, 

здійснюється вченою радою Університету за висновком кафедри та рішенням 

атестаційної комісії. У висновку повинно бути відображено дотримання здобувачем 

вченого звання академічної доброчесності. 

4.3. Розгляд атестаційних матеріалів на кафедрі відбувається за розпорядженням 

проректора з науково-педагогічної роботи. Йому має передувати проведення 

відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності) за 

умови присутності на ній трьох професорів суміжних кафедр. 



4.4. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри 

заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача та результати 

проведення відкритої лекції. 

4.5. За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра: 

− готує висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень 

викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому 

званню, і передає ученому секретарю вченої ради Університету; 

− рекомендує доопрацювати атестаційні матеріали. 

4.6. Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри 

відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри). 

4.7. За умови рекомендації кафедр доопрацювати атестаційні матеріали, вони 

розглядаються на наступному засіданні кафедри Університету після 

доопрацювання. 

4.8. Атестаційна комісія Університету (у присутності не менше ніж двох третин 

членів): 

− розглядає подані атестаційні матеріали та висновок кафедри включаючи: 

а) витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо присвоєння 

вченого звання; 

б) акт перевірки якості читання відкритої лекції; 

в) список облікованих праць після захисту докторської (при присвоєнні 

вченого звання професора) чи кандидатської (при присвоєнні вченого звання 

доцента) дисертації; 

г) копію сертифікату В2 про володіння мовою однієї з країн Європейського 

Союзу чи кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), 

пов’язані з використанням цих мов або необхідну згідно з п.5 розділу 2 цього 

Порядку, кількість статей, включених до наукометричнх баз Scopus чи Web of 

Science; 

д) копії сертифікатів про навчання (стажування, працю) за кордоном; 

е) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих 

навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових 

установах; 

є) резюме (з часу закінчення закладу вищої освіти). 

− приймає рішення відкритим голосуванням про клопотання/відмову у 

клопотанні перед вченою радою Університету щодо участі у балотуванні 

здобувача на присвоєння вченого звання професора (доцента). 

4.9. Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на 

засіданні вченої ради Університету щодо присвоєння вчених звань професора, 

доцента і старшого дослідника, визначається вченою радою Університету. 



4.10. Вчений секретар, після прийняття вченою радою Університету рішення про 

присвоєння здобувачу вченого звання, протягом 15 днів оформляє атестаційну 

справу здобувача вченого звання відповідно до відповідних вимог «Оформлення 

атестаційної справи» цього Порядку та надсилає її до МОН України. 

4.11. Вчена рада на запити МОН України надає додаткову інформацію і матеріали 

про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації. 

4.12. На рішення вченої ради Університету про присвоєння/відмову у присвоєнні 

вченого звання здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття 

рішення вченою радою Університету може подати апеляцію до вченої ради або до 

МОН України. 

4.13. У разі надходження апеляції до вченої ради Університету, формується склад 

апеляційної комісії, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті 

виявлених недоліків. Апеляційна комісія формується у складі голови та членів 

комісії. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу 

приймає вчена рада Університету. 

4.14. Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії. 

4.15. На підставі висновку апеляційної комісії вчена рада Університету приймає 

рішення про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції. 

4.16. Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то вчена рада 

Університету може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в 

установленому порядку надіслати до МОН України атестаційну справу здобувача 

вченого звання. 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ 

5.1. Атестаційна справа здобувача вченого звання складається з таких документів: 

1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання 

(додаток 1); 

2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом ученого 

секретаря вченої ради Університету; 

3) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі 

зміни здобувачем вченого звання імені); 

4) рішення вченої (науково-технічної) ради щодо присвоєння вченого звання 

згідно з додатком 3 (для здобувачів вченого звання по кафедрі); 

5) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів 

доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів 

вченого звання професора), засвідчені підписом ученого секретаря вченої ради та 

скріплені печаткою вищого навчального закладу або наукової установи; 

6) протокол засідання лічильної комісії (додаток 6); 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#n164
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#n168
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#n174
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#n174


7) список навчально-методичних праць та/або наукових праць (додаток 7) 
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8) Konia ceprupikata, suit nigTBepsyxye AOCTaTHLO BHCOKHii pincH BoTOTIHHA

iHO3eMHOIO MoBOIO;

9) qoBiaka 3 OcHOBHOrO Micua poGoTH Ta BHTATH 3 HaKa3iB MIpo 3apaxyBaHHa Ha

nocaty Ta 3BUIBHEHHA 3 MOCAMM AOAATKOBO Wis OCiG, AKI MpaLOIOT3a CYMICHHUTBON

10) zoBiaka npo HayKoxo-negaroriuny, HayKOBY AiAbHICTS Ha Mocaiax y BHLLAX

HaBY@IbHUX 3akalax, Y TOMY 4HCIi 3akNalax MiCAAMIIOMHO! OcBITH, HayKOBHX

yeTaHopax (s1021aT0K 8).
5.2. OGkiaqnHkn arectauiiinnx cnpaB 3106yBa4iB BYeHHX 3BaHb oopMaAAOTECA
3riAHO 3 1O1aTKOM Y0 ubOFO HopaaKy.
5.3. Akuo ocoGa BukoHye poGoTy 3a 3aKpHTOIO TemaTHKOIO, aTectaniiiHa cnpaBa
300yBAYA BYCHOTO 3BAHHA KOMMICKTYETHCA HETACMHHMH OKYMeHTAMH,

6. TPHKIHWEBI MOJOKEHHA
6.1. Le Hosoxkenna 3arBepwaxyerbca BYEHOIO paolo YuiBepcuTety Ta BBODHTBCA B

ilo Haka30M pekTopa 3aKally BHLLOY OcBITH.

6.2. 3Minn i nonoBHeHHa 20 WBOFO Tlono%KeHHA BHOCATECA i 3aTBEpLKYIOTECA B TOMY

°K MOPAKY, UO NepenGasennii 11a MpHinaTra wLoro Mos0%KeHHs.

6.3. 13 sarsepKeHHam Hosoi penakuit MonoxkenHa — nonepemHa pesacuia Brpauae
uunnicrs.

TIpopektop 3akiaay Buutoi ocBiTH

3 HaykoBo-negarori4Hoi poGorn / Apxaaiii LUIYJIBPA

Tpopektop 3aknazy Bumoi ocBiTH _3 HayKoBoipodorn |
Iwan KILL

3acrynHHk pekropa 3aksiajly BHMLOT OcBITH Wf)
3 KaIPOBHX THTaHb Mea

T
/peroniv TPYLEHKOBA,fd2Hauasibink ropaananoro BiZUtiTy Tapac BOPHC

Havanbunk Biainy noKymenroodiry aa w Terana BYHT


