
ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

щодо присвоєння вчених звань доцента і професора 
 

                                          Д О В І Д К А    7 (8,9) 
1. Розділи позначаються римськими цифрами (І, П, Ш, ІУ). 

 

2. У розділі ІІ п. 5 розписувати тільки педагогічну роботу, причому 
обов’язково вказувати крайні терміни: з ..................... по .................... . 
 

3. Довідка 7 від факультету (інституту) має бути ідентичною тій, яка буде 
надіслана до МОН України, тільки змінюються дата розгляду, № протоколу засі-
дання Вченої ради факультету (інституту), результати голосування та підписи в 
кінці довідки. Довідка від факультету (інституту) підшивається в 2-й примірник. 

 

4. Розділ Ш Довідки „Основні наукові та навчально-методичні праці” офор-
млюється так: 

 

Має ...... друкованих праць, з них .... наукових (... у фахових виданнях), … 
навчально-методичних (і) та .... авторських свідоцтв і патентів (якщо такі є). 

 

Є автором (співавтором)* навчального посібника або підручника з гри-
фом МОН України чи монографії (якщо такі є і в цьому разі вони, незалежно 
від дати видання, ставляться в подальшому переліку та виділяються жирним шри-
фтом, далі друкується, що це навчальний посібник (підручник) з грифом  МОН 
України (лист № ....від................). Монографія теж ставиться на перше місце, тоб-
то перед статтями. 

 

Після захисту кандидатської (докторської) дисертації опублікував ....... 
праць, з них ...... наукових(і) (... у фахових виданнях)**, ...... навчально-
методичні (методичних) та ..... авторських свідоцтв і патентів (якщо такі є). 
 

Основні праці: 
1. Автори, назва навчального посібника (підручника), реквізити видан-

ня – Навчальний посібник (підручник) з грифом МОН України   (лист МОН 
України № … від ……………………). 

2.............................................................(стаття)..........(фахове видання) 
3. 
4. 
5. 
 

За час перебування на посаді доцента опублікував .... праць. 
 

Примітки: 
* якщо є співавтором, то авторський внесок має складати не менше 

30%. 
 

** відлік 5 статей у фахових виданнях починають з дати видачі диплома 
канд. наук. 
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Якщо є навчальні посібники (підручники) з грифом МОН України або 
монографія, то вони друкуються в переліку спочатку. 

 

Примітки: 1. Якщо є навчальний посібник або підручник з грифом МОН 
України чи монографія, то авторів і їхню назву треба виділяти жирним шриф-
том, а далі друкувати так: Навчальний посібник (підручник) з грифом МОН Укра-
їни (лист № .......   від ....................). 

 

2. Для професора, доктора наук – обов’язково потрібно мати навчальний 
посібник або підручник з грифом МОН України і підготувати не менше трьох ка-
ндидатів наук, а також опублікувати після захисту докторської дисертації не ме-
нше 10 статей у фахових виданнях. 

 

3. У розділі Ш Довідки 7 професору треба перелічити не менше 10 праць, а 
доценту – не менше 5. 

 

4. Здобувач ученого звання доцента повинен бути автором (співавтором ) 
навчального посібника (підручника) з грифом МОН України. 

 

5. Авторські свідоцтва і патенти  не враховуються до фахових, а подаються 
окремо (див. зразок заповнення розділу Ш). 

 

6. Розділ Ш Довідки 7 для здобувачів учених звань професора ЯК 
ВИНЯТОК, тобто які не мають наукового ступеня доктора, оформляти так: 

 

Має ..... друкованих праць, з них ...... наукових (....у фахових виданнях) та 
.....навчально-методичних. 

 

Є автором навчального посібника (підручника ) з грифом МОН України. 
 

За останні 10 років опублікував ..... наукових та навчально-методичних 
праць, з них ..... наукових (... у фахових виданнях) та ..... методичних, у тому чи-
слі навчальний посібник з грифом МОН України. 

 

Основні праці: 
 

1. Навчальний посібник (підручник) з грифом МОН України чи моно-
графію – друкувати жирним шрифтом автора та назву, а курсивом / лист МОН  
України № .....  від .............................. /. 

 

2. У кінці кожної статті друкувати фахове видання. 
 

7. Для сумісників обов’язково в І розділі після наказів про зарахування вка-
зувати основне місце роботи та посаду. 

 

8. Тільки для видатних спеціалістів, які перейшли на постійну роботу до 
НТУУ „КПІ“, необхідно в І розділі після наказів про зарахування дати обґрунту-
вання, чому представлений, які керівні посади обіймав і з якого часу перейшов на 
постійну роботу до НТУУ „КПІ“; тут же вказати, скільки має публікацій і скільки 
кандидатів наук підготував. 

Для інших категорій такого обґрунтування не потрібно. 
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9. У тому разі, коли дисципліна, яку здобувач читає, не відповідає профілю 
кафедри, де він постійно працює, він може отримати вчене звання згідно із своєю 
дисципліною по іншій кафедрі. 

 

Для цього треба: 
 

- провести лекцію в присутності викладачів обох кафедр з оформленням ви-
сновку спільного засідання кафедр, який підписують обидва завідувачі; 

 

- пояснити в І розділі Подання після наказів про зарахування на посаду, чо-
му здобувач отримує вчене звання саме по цій кафедрі. 

 

10. У розділі І Подання вказувати не всі накази, а тільки ті, які свідчать про 
те, що є рік роботи. 

 

11. Якщо якийсь навчальний заклад знаходиться в підпорядкуванні НТУУ 
„КПІ” (наприклад Міжнародний університет фінансів) і є наказ про це, то у Дові-
дці 7 писати так: 

 

З ........ по цей час працює на посаді професора кафедри .................................. 
(наказ  № ........від ......................) Міжнародного університету фінансів, який вхо-
дить до складу НТУУ „КПІ” (наказ № ............від ...............). 

 

Копію наказу, засвідчену у відділі кадрів, додати до справи. 
 

11. Для сумісників: 
 

- у розділі І Подання після наказів про зарахування на посаду обов’язково 
вказати, на яку частину ставки працює і додати фразу: довідка про педагогічний 
стаж додається; 

 

- ту ж фразу повторити в п. 5 розділу П після згадки про сумісництво. 
 

12. У розділі П (п. 5) писати: 
 

- для штатних викладачів: 
 

5. Основні етапи педагогічної діяльності 
 

- для сумісників (з академічних інститутів), а також для штатних виклада-
чів, які були на вагомих наукових посадах: 

 

5. Основні етапи науково-педагогічної діяльності 
 

13. Для творчих працівників без наукового ступеня не треба пояснювати, 
чому не захистив дисертацію, а в розділі ІУ вказувати, що провів лекцію, звіту-
вав і має рекомендацію кафедри та факультету. 

 

14. Для здобувачів без відповідного наукового ступеня треба пояснювати в 
п. 3 розділу П, чому не захистив кандидатську чи докторську дисертацію. 
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СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 
 

1. У списку праць обов’язково нумерувати сторінки. 
 

2. Не треба повторювати на кожній сторінці списку форму, а тільки на пер-
шій сторінці форми, а на кожній наступній має бути надруковано: 

 

1 2 3 4 5 
 

3. Праці не розривати на кілька сторінок. 
 

4. На останній сторінці списку має бути тексту більше, ніж 3 строчки. 
 

5. Обов’язково вказувати, який гриф має підручник або навчальний посіб-
ник, якщо йому присвоєно такий гриф. 

 

6. Підписують список праць 3 особи: здобувач, завідувач кафедри та учений 
секретар університету. 

 

Якщо здобувач завідувач кафедри, то список йому підписує декан факуль-
тету (директор інституту) та учений секретар університету. 

 

Якщо здобувач декан факультету або директор інституту, то список, крім 
нього, підписують проректор і учений секретар університету. 

 

7. Для здобувачів ЯК ВИНЯТОК список друкується в 3-х примірниках:       
2 – в МОН, 1 – у справу, яка залишається в університеті. 

 

8. У переліку праць вказувати сторінки в журналах, де опубліковані статті 
(наприклад, с.2-8). 

 

9. Якщо праця значного обсягу, то за наявності співавторів обсяг давати 
дробом: у числівнику – загальний обсяг, у знаменнику – долю автора. 

 

10. Обсяг праць подається в сторінках. 
 

11. Якщо дисципліна, яку читає здобувач, не відповідає профілю кафедрі, на 
якій він працює, а відповідає кафедрі, на якій він проходить атестацію на отри-
мання вченого звання, то список праць засвідчується обома завідувачами кафедр  
(кафедри, де здобувач працює, і тієї, по якій він проходить атестацію, причому 
першим підписує після здобувача завідувач кафедри, де здобувач отримує звання, 
а другим – завідувач кафедри, де здобувач працює) і тільки потім слідує підпис 
ученого секретаря університету. 

 

12. Здобувачі, які отримують вчені звання ЯК ВИНЯТОК, повинні пред-
ставляти свої підручники або навчальні посібники на колегію, а претенденти на 
вчене звання професора – ще й додавати автореферати дисертацій підготовлених 
ними кандидатів наук (приносити все треба за 2 тижні до колегії). 

 

13. У списку праць фахові видання позначати так: після вихідних даних 
(стовпець 4) обов’язково друкувати (фахове видання)  
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14. Якщо друкована праця перевидавалася стереотипно або з перероблен-
ням та доповненням, то до списку вносити тільки перше видання, тим більше, ко-
ли йдеться про підручники або навчальні посібники з грифом МОН, оскільки 
гриф надається тільки один раз на даний підручник або навчальний посібник. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
 

1. У витягу з трудової книжки в останньому записі має бути повна назва 
кафедри. 

 

2. Стаж роботи в технічному ліцеї не входить до педагогічного стажу робо-
ти у ВНЗ. 

 

3. У висновку кафедри повинно бути зафіксовано: 
 

- середньорічне педагогічне навантаження, у т.ч. лекційне; 
 

- проведення відкритої лекції та її характеристика. 
 

4. Якщо здобувач працював до НТУУ „КПІ” в іншому вищому навчальному 
закладі, то йому необхідно надати копію документа про рівень акредитації того 
ВНЗ. 

 

5. Здобувачам, які претендують на присвоєння вчених звань без відповідно-
го наукового ступеня необхідно пройти методичну раду університету. 

 

6. Стаж роботи на посаді професора (доцента), але не у навчальному закладі 
Ш-ІУ рівнів акредитації в педагогічний стаж не зараховується, а тільки в науко-
во-педагогічний (наприклад в Інституті системних досліджень педагогічний стаж 
не зараховується, а в Науково-технічному університеті – зараховується). 

 

7. Якщо людина працювала на посаді професора, а потім переведена на по-
саду завідувача тієї ж кафедри, то, якщо людина працювала на посаді завідувача 
кафедри менше року, все одно стаж відраховується з часу перебування на посаді 
професора. 

 

8. У випадку втрати (загублення, зіпсованості, знищення тощо) виданого 
атестата про присвоєння вченого звання, за рішенням Атестаційної колегії замість 
втраченого може бути виписаний дублікат атестата з новим порядковим номе-
ром. 

Дублікат оформляється в повній відповідності до раніше виданого атеста-
та. 

 

У разі зміни працівником прізвища, імені та по батькові, так само, як і змі-
ни кафедри, галузі професійної діяльності, виписаний атестат обміну і переофор-
мленню не підлягає. 

 

Для розгляду питання щодо видачі дубліката атестата до Міносвіти і науки 
України направляються: 

 

- особиста заява науково-педагогічного працівника; 
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- мотивоване клопотання організації, яка представляла працівника до при-
своєння вченого звання, про виписку дубліката атестата в зв’язку з втратою ори-
гіналу і матеріали, які пояснюють обставини втрати; 

- довідка органу внутрішніх справ про втрату атестата. 
 

Рішення щодо видачі дубліката атестата приймається Атестаційною колегі-
єю Міносвіти і науки України після вивчення всіх матеріалів справи. 

 

При позитивному рішенні Атестаційної колегії щодо видачі дубліката атес-
тата раніше виданий атестат оголошується недійсним. 

 

Інформація щодо анулювання виданих атестатів і виписки дублікатів за-
мість загублених публікується в газеті „Освіта України”. 


