
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
14.01.2016  № 13 

 Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
03 лютого 2016 р.  
за № 183/28313 

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки  
№ 174 від 06.02.2017} 

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 
656 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 13 
листопада 1997 року № 406 «Про Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння 
вчених звань професора і доцента», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 
грудня 1997 року за № 616/2420. 

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити подання 
на державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому 
законодавством порядку. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є. 

Міністр С. Квіт 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  
і науки України  
14.01.2016  № 13 

  
 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  
03 лютого 2016 р.  
за № 183/28313 

ПОРЯДОК  
присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам 

І. Загальні положення 

2. Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:  

1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та 
національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, 
наукових підрозділах вищих навчальних закладів на посаді завідуючого (начальника) 
науковим відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового 
співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника 
або директора, заступника директора, вченого секретаря; 

2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук; 

3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 
співробітника); 

4) які мають: 

стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років, у тому числі 
останній календарний рік на одній із зазначених вище посад;  

наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше трьох 
публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або 
Web of Science, та які не є перекладами з інших мов (за рішенням вченої ради вищого 
навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути 
замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних 
видавництв, перелік яких визначається рішенням вченої ради);  

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 цих мов, або наявність у 
здобувача не менше ніж 10 праць, опублікованих англійською мовою у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є 
перекладами з інших мов; 



{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017} 

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному 
закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР 
та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються 
зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші 
документи, які це підтверджують;  

6) які підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук). 

 

7. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам вищих 
навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після 
обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:  

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

2) які мають: 

стаж наукової роботи не менш як п’ять років на посаді старшого наукового 
співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, 
доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) 
науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого 
кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, 
заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на 
зазначених посадах не менше календарного року; 

наукові праці, опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних 
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у 
періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та 
не є перекладами з інших мов; 

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 цих мов, або не 
менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, 
включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з 
інших мов; 

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 7  розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і 
науки № 174 від 06.02.2017} 

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному 
закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або 
ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними 
країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це 
підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції 
(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах. 
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