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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про вимоги до здобувачів вчених звань 

професора та доцента у Державному університеті «Житомирська 

політехніка» (далі - Положення) визначає перелік обов’язкових 

вимог до здобувачів вчених звань професора та доцента, а також ряд 

внутрішніх уточнюючих позицій, основні критерії оцінки їх наукової 

та науково- педагогічної діяльності. 

1.2. Рішення про присвоєння вчених звань професора та 

доцента науковим та науково-педагогічним працівникам 

Державного університету «Житомирська політехніка» приймається 

Вченою радою Житомирської політехніки. 

1.3. Рішення Вченої ради Житомирської політехніки про 

присвоєння вченого звання приймається таємним голосуванням. 

Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше ніж 2/3 її членів. Рішення вченої ради вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від 

кількості членів вченої ради, присутніх на засіданні. 

 

 

2. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ 

ПРОФЕСОРА 

 

2.1. Вчене звання професора присвоюють працівникам 

закладів вищої освіти, у т.ч. закладів післядипломної освіти, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на 

відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних 

закладів, які відповідають наступним вимогам. 
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Вимоги до здобувачів 

вченого звання професора 

1 Науковий 

ступінь 

Доктор наук. 

2 Вчене звання Доцент або старший дослідник (старший науковий 
співробітник). 

3 Період роботи Період роботи не менш як 10 років на посадах асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, 

завідувача (або його заступника) кафедри, у т.ч. останній 

навчальний рік на одній кафедрі (одного ЗВО) на посаді 

доцента, професора, завідувача (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 15 років на 

посадах наукових та науковопедагогічних працівників. 

4 Наукові праці Не менше 15 наукових праць, опублікованих після захисту 

докторської дисертації (або присвоєння вченого звання 
доцента або старшого дослідника (старшого наукового 
співробітника), за умови присвоєння відповідного звання після 
захисту докторської дисертації) у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових 
(періодичних) виданнях, з яких не менше 2 публікацій у 
періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 
Scopus або Web of Science та які мають ISSN-номер, 
підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації 
періодичних видань (наукові праці у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях 
можуть бути замінені публікаціями у виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science в 
еквівалентному співвідношенні 3 до 1).  
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних 
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або 

Web of Science, повинна становити не більше 5 осіб. 

5 Навчально- 

методичні 

праці 

Не менше 1 одноосібної навчально-методичної праці або 2 

навчально-методичних праць у співавторстві (підручника, 

посібника), опублікованих після захисту докторської 

дисертації (або присвоєння вченого звання доцента або 
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старшого дослідника (старшого наукового співробітника), за 

умови присвоєння відповідного звання після захисту 

докторської дисертації) 

6 Мовна освіта 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 які мають ISSN-номер, підтверджений на 

вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних 

видань (крім осіб з інвалідністю I групи). 

7 Міжнародний 
досвід 

Документи (сертифікати, свідоцтва, дипломи, інші 

документи), 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 та/або Європейського Союзу, 

або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які 

фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім 

осіб з інвалідністю I групи) 

8 Підготовка 
наукових 

кадрів 

Підготували не менше двох докторів філософії (кандидатів 

наук). 

9 Участь в 
науково-
дослідній 
роботі 

Участь в науково-дослідній роботі як науковий керівник або 
відповідальний виконавець  

10 Педагогічна 
діяльність  

Викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або 
мовою країни, яка входить до Організації економічного 
співробітництва та розвитку, на високому науково-
методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри 
закладу вищої освіти 

 

2.2. Вчене звання професора присвоюється працівникам 

закладів вищої освіти, у т.ч. закладів післядипломної освіти, які 

здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на 
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відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних 

закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук, але які 

відповідають наступним вимогам. 

 

Вимоги до здобувачів вченого звання професора, яким не присуджено 
ступінь доктора наук 

1 Науковий 
ступінь 

Доктор філософії (кандидат наук). 

2 Вчене звання Доцент або старший дослідник (старший науковий 
співробітник). 

3 Період 
роботи 

Період навчальної діяльності не менш як 15 навчальних років 

на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, 

професора, завідуючого (або його заступника) кафедрою, у т.ч. 

останній календарний рік на одній кафедрі (в одному ЗВО) 

на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або 

його заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за 

трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. 

4 Наукові праці Не менше 30 наукових праць, опублікованих після захисту 

дисертації (або присвоєння вченого звання доцента або 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника), у 

вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих 

фахових (періодичних) виданнях, з яких не менше 4 

публікацій у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science та які мають 

ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру 

реєстрації періодичних видань (наукові праці у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових 

виданнях можуть бути замінені публікаціями у виданнях, 

включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science 

в еквівалентному співвідношенні 3 до 1).  

Кількість співавторів у публікаціях в періодичних виданнях, 

включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, 

повинна становити не більше 5 осіб. 

5 Навчально- 

методичні 
праці 

Не менше 1 одноосібної навчально-методичної праці 

(підручника, посібника), опублікованої після захисту 

дисертації, або не менше 2 навчально-методичних праць у 
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співавторстві (підручника, посібника), опублікованих після 

захисту дисертації (або присвоєння вченого звання доцента або 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника). 

6 Мовна освіта 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 (крім осіб з інвалідністю I групи) 

7 Міжнародний 
досвід 

Документи (сертифікати, свідоцтва, дипломи, інші 

документи), 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 та/або Європейського Союзу, 

або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які 

фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім 

осіб з інвалідністю I групи) 

8 Підготовка 
наукових 

кадрів 

Підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів 

наук). 

9 Участь в 
науково-
дослідній 
роботі 

Участь в науково-дослідній роботі як науковий керівник або 
відповідальний виконавець  

10 Педагогічна 

діяльність 

Викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або 

мовою країни, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку, на високому науково-

методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри 

закладу вищої освіти. 

 

 

3. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ 

ДОЦЕНТА 

 

3.1. Вчене звання доцента присвоюється працівникам закладів 

вищої освіти, у т.ч. закладів післядипломної освіти, які здійснюють 

освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному 
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рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які 

здійснюють науково-педагогічну діяльність та відповідають 

наступним вимогам. 

 

Вимоги до здобувачів 

вченого звання доцента 

1 Науковий 

ступінь 

Доктор філософії (кандидат наук), доктор наук. 

2 Період роботи Період роботи не менш як 5 навчальних років на посадах 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 

завідувача (його заступника) кафедри, у т.ч. останній 

календарний рік на одній кафедрі (одного ЗВО), зокрема за 

сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою. 

4 Наукові праці Не менше 10 наукових праць, опублікованих після захисту 
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата 
наук) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 
рецензованих фахових (періодичних) виданнях, з яких не менше 
1 публікації у виданнях, включених до наукометричних баз 
Scopus або Web of Science та які мають ISSN-номер, 
підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації 
періодичних видань (наукові праці у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях 
можуть бути замінені публікаціями у виданнях, включених до 
наукометричних баз Scopus або Web of Science в 
еквівалентному співвідношенні 3 до 1).  
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних виданнях, 
включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, 
повинна становити не більше 5 осіб. 

5 Навчально- 

методичні 

праці 

Не менше 1 одноосібної навчально-методичної праці 

(підручника, посібника), або не менше 2 навчально-

методичних праць у співавторстві (підручника, посібника), 

опублікованих після захисту дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії (кандидата наук). 

6 Мовна освіта Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації 

з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн 

Європейського Союзу або кваліфікаційні документи 
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(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 які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті 

Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб 

з інвалідністю I групи)  

7 Міжнародний 
досвід 

Документи (сертифікати, свідоцтва, дипломи, інші 

документи), 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 та/або Європейського Союзу, 

або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які 

фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб 

з інвалідністю I групи)  

8 Участь в 
науково-
дослідній 
роботі 

Участь в науково-дослідній роботі як науковий керівник, 
відповідальний виконавець або виконавець 

9 Педагогічна 
діяльність 

Викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або 
мовою країни, яка входить до Організації економічного 
співробітництва та розвитку, на високому науково-методичному 
рівні, що підтверджено висновком кафедри закладу вищої освіти 

 

 

4. РОЗГЛЯД АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

4.1. Питання щодо розгляду атестаційних матеріалів здобувачів 

вчених звань включається до прядку денного засідання Вченої ради, у 

разі їх відповідності встановленим вимогам. 

4.2. Атестаційні матеріали подаються секретарю Вченої ради 

Житомирської політехніки для перевірки їх відповідності 

встановленим вимогам та включення до порядку денного не пізніше 

ніж за 14 календарних днів до засідання Вченої ради. 
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5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення вводиться в дію наказом ректора.  

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом 

ректора за рішенням Вченої ради Університету.  

 

 

 

Учений секретар   Лариса СЕРГІЄНКО 

 

 

ВІЗИ: 

Перший проректор   Оксана ОЛІЙНИК 

__.__.20__ 

 

Начальник відділу моніторингу 

та забезпечення якості  Ігор СВІТЛИШИН 

__.__.20__ 

 

Провідний юрисконсульт  Максим ОСТАПЧУК 

__.__.20__  
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

 

№ 

прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 

Прізвище та 

власне ім’я 

отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ з/п 
Прізвище та власне 

ім’я 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 

№ 

зміни 

№ листа/сторінки (пункту) 

Підпис 

особи, яка 

внесла зміну 

Д
ат

а 
в
н

ес
ен

н
я
 з

м
ін

и
 

Д
ат

а 
в
в
ед

ен
н

я
 з

м
ін

и
 

зм
ін

ен
о
го

 

за
м

ін
ен

о
го

 

н
о
в
о
го

 

ан
у
л
ь
о
в
ан

о
го
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 

№ з/п Прізвище та власне ім’я 
Дата 

ревізії 
Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

________________________________ 

* Індекс структурного підрозділу відповідно до наказу ректора «Про затвердження організаційної 

структури Державного університету «Житомирська політехніка» (наприклад, 19.08). 


