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Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 

 
щодо проведення попередньої експертизи атестаційних справ здобувачів 

учених звань доцента і професора в НТУУ „КПІ” 
 

1. Учене звання доцента (кафедри) може бути присвоєно особам, які:  
 

- мають науковий ступінь  кандидата або доктора наук; 
 

- успішно працюють на час проведення атестації на відповідних поса-
дах, перелічених у Порядку (доцента, професора, завідувача кафедри;  для вій-
ськових – начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової 
роботи, начальника кафедри або його заступника), у тому числі останній кале-
ндарний рік на одній кафедрі на одній із зазначених вище посад (для суміс-
ників педагогічне навантаження - не менше 0,25 ставки), причому загальний 
педагогічний стаж у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації має 
складати не менше п’яти років (до педагогічного стажу не враховуються  аспі-
рантура і докторантура); 

 

- мають спеціальність з базової освіти або за дисертацією, яка відповідає 
профілю кафедри (факультету); 

 

- викладають основні лекційні курси на високому науково-методичному 
рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішеннями науково-методичної 
комісії  факультету (інституту) та Вченої ради університету; 

 

- мають необхідну кількість друкованих праць, зокрема не менше як 
п’яти наукових праць після захисту кандидатської дисертації, опублікова-
них у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях 
інших держав; 

- є авторами (співавторами) підручників (навчальних посібників) з 
грифом МОН; 

 

- наукові та методичні праці мають відповідати профілю кафедри, а також 
дисциплінам, які читає здобувач. 

 

2 Учене звання профессора (кафедри) може бути присвоєно особам, 
які: 

 

- мають науковий ступінь доктора наук; 
 

- мають вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 
 

- успішно працюють на час проведення атестації на відповідних посадах, 
перелічених у Порядку (професора, завідувача кафедри; для військових – нача-
льника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, нача-
льника кафедри або його заступника), в тому числі останній календарний рік 
на одній кафедрі на одній із зазначених вище посад (для сумісників педагогіч-
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не навантаження - не менше 0,25 ставки), причому загальний педагогічний стаж 
роботи у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації має складати  не 
менше десяти років (до педагогічного стажу не зараховуються аспірантура і 
докторантура); 

- мають стаж педагогічної роботи на посаді професора, завідувача кафед-
ри у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації або закладах післяди-
пломної освіти Ш-ІУ рівнів акредитації не менше п’яти років за умови наявно-
сті стажу наукової роботи не менше 10 років; 

 

- стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента 
або старшого наукового співробітника - не менше п’яти років і не менше 
року після присудження наукового ступеня доктора наук; 

 

- мають наукові, навчально-методичні праці (підручники або навчальні 
посібники з грифом МОН) і не менше 10 праць, опублікованих після захисту 
докторської дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних на-
укових виданнях інших держав; 

 

- викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному 
рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішеннями науково-методичної 
комісії факультету (інституту) та Вченої ради університету, причому праці по-
винні відповідати дисциплінам, які читає здобувач, та профілю кафедри; 

 

- мають спеціальність з базової освіти або за дисертацією, яка відповідає 
профілю кафедри (факультету); 

 

- підготували не менше трьох кандидати наук. 
 

3. Учене звання професора (кафедри) як виняток може бути присвоє-
но особам, які: 

 

- мають науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента: 
 

- успішно працюють на час проведення атестації на відповідних поса-
дах, перелічених у Порядку (професора, завідувача кафедри; для військових – 
начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, 
начальника кафедри або його заступника), у тому числі останній календарний 
рік на одній кафедрі на одній із зазначених вище посад (для сумісників педаго-
гічне навантаження - не менше 0,25 ставки), причому загальний педагогічний 
стаж роботи у вищих навчальних закладах Ш-ІУ рівнів акредитації має склада-
ти  не менш як 15 років (до педагогічного стажу не зараховуються роки пере-
бування на наукових посадах, аспірантура та докторантура); 

 

- мають стаж педагогічної діяльності після отримання вченого звання до-
цента не менше 5 років ; 

 

- мають спеціальність з базової освіти або за дисертацією, яка відповідає 
профілю кафедри (факультету), наукові та методичні праці також повинні від-
повідати профілю кафедри та дисциплін, які викладає здобувач; 
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- є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авто-
рами підручників або співавторами не менш як трьох підручників (навча-
льних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років, та 
мають не менш як 25 наукових праць, опублікованих у фахових наукових ви-
даннях України чи провідних наукових виданнях інших держав; 

 

- викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному 
рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням науково-методичної ко-
місії факультету (інституту), методичної та Вченої ради університету; 

 

- одноосібно підготували не менше п’яти кандидатів наук. 
 

Пропонується така послідовність розгляду атестаційних справ здобу-
вачів учених звань доцента і професора (кафедри): 

 

- здобувач ученого звання доцента або професора під час атестації має 
провести відкриту лекцію в присутності не менше трьох викладачів; 

 

- кафедра, заслухавши на своєму засіданні звіт здобувача про навчально-
методичну і наукову  роботу, дає висновок щодо присвоєння вченого звання (по 
кандидатурі претендента проводиться відкрите голосування); 

 

- атестаційна справа розглядається на засіданні науково-методичної комі-
сії факультету (інституту) з оформленням відповідного рішення; 

 

- далі атестаційну справу здобувача розглядає рада факультету (інститу-
ту), куди структурно входить кафедра, на якій працює здобувач, і на підставі 
обговорення й результатів таємного голосування рекомендує чи не рекомендує 
претендента до присвоєння вченого звання (на засіданні повинно бути не мен-
ше двох третин від складу Вченої ради, а позитивне рішення приймається, якщо 
за присвоєння  вченого звання проголосувало не менше трьох четвертих від 
присутніх  на засіданні членів ради); 

 

- за наявності позитивного рішення факультету (інституту) питання щодо 
рекомендування здобувача до присвоєння вченого звання  доцента або профе-
сора (після експертно-правової комісії Вченої ради університету) розглядає на 
своєму засіданні Вчена рада університету з проведенням .таємного голосуван-
ня; 

 

- атестаційні справи здобувачів ученого звання професора, які не мають 
наукового ступеня доктора наук, перед засіданням експертно-правової комісії 
має розглянути методична рада університету з оформленням відповідного ви-
сновку і тільки після цього вони подаються на розгляд Вченої ради університе-
ту; 

 

- на підставі обговорення і позитивних результатів таємного голосування 
(щонайменше трьох четвертих від присутніх на засіданні) Вчена рада універси-
тету за наявності кворуму (не менше 2/3 від усього складу ради) приймає рі-
шення щодо присвоєння здобувачеві вченого звання, після чого документи 
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оформляються у відділі вченого секретаря університету і надсилаються до 
МОН України; 

 

- між проведенням відкритої лекції, засіданням кафедри, ради факультету 
(інституту) та Вченої ради університету мають бути не дуже віддалені терміни. 

 

4. Учене звання професора за спеціальністю присвоюється докторам 
наук, які працюють в НТУУ „КПІ” на таких посадах: завідувача (начальника) 
науково-дослідного відділу (відділення, сектора, лабораторії), головного науко-
вого співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового 
співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря і ма-
ють: 

 

- учене звання старшого наукового співробітник або доцента; 
- стаж наукової та науково-педагогічної діяльності  не менше 10 років 

(останній календарний рік на одній із зазначених посад); 
 

- стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менше як п’яти років 
після отримання вченого звання старшого наукового співробітника або доцента 
і не менше року після присудження наукового ступеня доктора наук; 

 

- друковані наукові праці, у тому числі є авторами монографій (розділу 
монографій) або підручників (навчальних посібників ) з грифом МОН; 

 

- не менше 10 наукових праць, опублікованих після захисту докторської 
дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових ви-
даннях інших держав; 

 

- підготували не менше трьох кандидатів наук. 
 

Пропонується така послідовність розгляду атестаційних справ здобу-
вачів ученого звання професора за спеціальністю 

 

- науковий підрозділ дає письмову рекомендацію здобувачу (по кандида-
турі    проводиться відкрите голосування); 

 

- атестаційну справу здобувача розглядає на своєму засіданні рада факу-
льтету (інституту) або науково-технічна рада, куди структурно входить підроз-
діл, у якому працює здобувач, і на підставі обговорення й результатів таємного 
голосування рекомендує чи не рекомендує претендента до присвоєння вченого 
звання професора (на засіданні повинно бути не менше двох третин від складу 
ради, позитивне рішення приймається, якщо за присвоєння вченого звання про-
голосували не менш ніж три четвертих від числа присутніх на засіданні членів 
ради); 

 

- за наявності  рекомендації ради факультету (інституту) або науково-
технічної ради позитивного рішення експертно-правової комісії Вченої ради 
НТУУ „КПІ” питання щодо присвоєння здобувачеві вченого звання професора 
заслуховує на своєму засіданні Вчена рада університету із проведенням таємно-
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го голосування за наявності кворуму (не менше 2/3 від загальної кількості чле-
нів ради); 

 

- на підставі обговорення і позитивних результатів таємного голосування  
більшістю голосів (не менш як три четвертих від кількості присутніх на засі-
данні членів ради) Вчена рада університету приймає рішення щодо присвоєння 
здобувачеві вченого звання професора, після чого документи оформляються у 
відділі вченого секретаря університету і надсилаються до МОН України; 

 

- між розглядом атестаційної справи науковим підрозділом, радою факу-
льтету (інституту) і Вченою радою університету мають бути не дуже віддалені 
терміни. 

 

Основні вимоги до проведення атестації щодо присвоєння вчених  
звань професора і доцента: 

 

1. Послідовність розгляду кандидатур на присвоєння вчених звань у ви-
щому закладі освіти, науковій установі визначається вченою радою. 

 

2. Ухвала з приводу присвоєння вченого звання професора і доцента при-
ймається Вченою радою на засіданнях після балотування здобувачів таємним 
голосуванням. 

 

3. Вчена рада здійснює балотування здобувачів за наявності кворуму (не 
менше 2!3 її складу). 

Голосування  проводиться окремо по кожній кандидатурі. 
Члени Вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосу-

ванні по своїй кандидатурі не беруть та до кворуму не зараховуються (про що 
робиться відповідний запис у протоколі лічильної комісії). 

Вони також не включаються до складу лічильної комісії, яка обирається з 
членів Вченої ради перед початком розгляду атестаційних справ і становить не 
менше трьох осіб. 

Рішення щодо присвоєння вченого звання професора чи доцента прийма-
ється після ознайомлення з атестаційною справою здобувача, її обговорення та 
процедури таємного голосування більшістю голосів (щонайменше три четвер-
тих від числа присутніх членів ради). 

 

4. Якщо в період атестації контракт або термін роботи на даній посаді за-
кінчується, питання щодо присвоєння вченого звання розглядається тільки за 
умови продовження роботи; якщо в передатестаційний період відбуваються 
зміни, які не перешкоджають атестації (наприклад, призначення на посаду, яку 
здобувач обіймає, на черговий термін; переведення на відповідну посаду у 
зв’язку з реорганізацією кафедри або навчального закладу), то вони мають бути 
підтверджені документально. 


