ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом № 310 від 26 вересня 2016 р.
ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради ЖДТУ 26.09.2016 р.,
протокол № 6

Обов’язкові та додаткові вимоги
до наукових і науково-педагогічних працівників ЖДТУ
при присвоєнні вчених звань професора та доцента
(згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам, затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р. (далі –
Порядок) та рішення Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р., протокол № 6)
І. Згідно п 1. Розділу 2 Порядку вчене звання професора присвоюють
працівникам ВНЗ, 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 чинного законодавства:
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Обов’язкові вимоги
згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р.
Науковий ступінь
Доктор наук
Вчене звання
Доцент або старший дослідник (старший науковий
співробітник)
Стаж роботи
Стаж навчальної діяльності не менш як 10 років на посаді
асистента, викладача, старшого викладача, доцента,
професора, завідуючого (начальника або його заступника)
кафедрою, у т.ч. останній календарний рік на одній
кафедрі (одного ВНЗ) на посаді доцента, професора,
завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою,
зокрема за сумісництвом або за трудовим договором
(контрактом) з погодинною оплатою. Час проведення
навчальної діяльності вираховується у навчальних роках
Наукові праці
опубліковані після захисту докторської дисертації у
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях, з яких не менше 3 публікацій у
періодичних виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших
мов, або за відсутності достатньої кількості таких наукових
праць видана монографія на англійській мові у
міжнародному видавництві
Навчально-методичні згідно п. 2 додаткових вимог
праці
Мовна освіта
Сертифікат
відповідно
до
Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з
англійської мови або наявність у здобувача не менш як
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. Перелік рекомендованих міжнародних тестів на
знання англійської мови як іноземної чітко визначено у
Додатку 1 до Порядку
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Кваліфікація

Проходження навчання, стажування або робота у ВНЗ,
науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка
входить до Організації економічного співробітництва та
розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі
– ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями
проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та
мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші
документи, які це підтверджують. Детальні умови
визначено у п. 3 додаткових вимог
Педагогічна діяльність Викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або
мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науковометодичному рівні, що підтверджено висновком кафедри
ВНЗ. Висновок кафедри формується на підставі проведення
здобувачем відкритої лекції згідно п. 4 додаткових вимог
Додаткові вимоги
згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р. та
рішення Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р., протокол № 6
Наукові праці
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або
Web of Science, повинна становити не більше 5 осіб.
Навчально-методичні Опубліковані після захисту докторської дисертації у
праці
кількості не менше 1 підручника та/або 2 навчальних
посібників
Кваліфікація
Тривалість стажування повинно становити не менше
2
місяців
та
бути
підтверджене
свідоцтвом,
сертифікатом за підписом відповідального керівника
приймаючої сторони.
Тривалість роботи повинна становити не менше 1 місяця
або не менше 4 кредитів за ЕСTS та бути підтверджена
відповідними довідкою або свідоцтвом.
Вимоги до проектів, які фінансуються країнами ОЕСР
та/або ЄС:
- або одноосібне подача проектної заявки та
керівництво проектом на суму не менше 10 000 євро;
- або керівництво у рамках робочої групи науковим
проектом консорціумом від 4 і більше учасників.
Участь у проектах, які фінансуються країнами ОЕСР
та/або ЄС, за вищевказаними вимогами підтверджується,
впершу чергу – службовою запискою від міжнародного
відділу ЖДТУ, а також сертифікатами та іншими
документами – за вимогою
Педагогічна діяльність Викладання навчальних дисциплін державною мовою
та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, в обсязі не менше
50 аудиторних годин на високому науково-методичному
рівні, що підтверджено висновком кафедри ВНЗ.
Вимоги до проведення відкритої лекції:
- оголошення про проведення відкритої лекції, за
погодженням із завідувачем кафедри дати, часу та місця,
вивішується на центральному інформаційному стенді
університету не пізніше ніж за тиждень;
- обов’язкова присутність одного із проректорів, декана
факультету, завідувача кафедри та не менше 1 професора
за відповідною (спорідненою) спеціальністю, за якою
проводиться підготовка фахівців, або випускової кафедри

ІІ. Згідно п 3. Розділу 2 Порядку вчене звання професора присвоюється
працівникам ВНЗ, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють
освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої
освіти, та вищих духовних навчальних закладів, яким не присуджено ступінь
доктора наук, але які відповідають наступним вимогам чинного законодавства:
Обов’язкові вимоги
згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р.
1
Науковий ступінь
Доктор філософії (кандидат наук)
2
Вчене звання
Доцент або старший дослідник (старший науковий
співробітник)
3
Стаж роботи
Стаж навчальної діяльності не менш як 15 навчальних
років на посаді асистента, викладача, старшого викладача,
доцента, професора, завідуючого (начальника або його
заступника) кафедрою, у т.ч. останній календарний рік
на одній кафедрі (одного ВНЗ) на посаді доцента,
професора,
завідуючого
(начальника
або
його
заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за
трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою
4
Наукові праці
опубліковані
у
вітчизняних
та/або
іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не
менше 4 публікацій у періодичних виданнях, включених
до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які
не є перекладами з інших мов
5
Навчально-методичні згідно п. 1 додаткових вимог
праці
6
Мовна освіта
Сертифікат
відповідно
до
Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з
англійської
мови.
Перелік
рекомендованих
міжнародних тестів на знання англійської мови як
іноземної чітко визначено у Додатку 1 до Порядку
7
Кваліфікація
Проходження навчання, стажування або робота у ВНЗ,
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. Детальні умови
визначено у п. 2 додаткових вимог
8
Педагогічна
Викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або
діяльність
мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науковометодичному рівні, що підтверджено висновком кафедри
ВНЗ. Висновок кафедри формується на підставі проведення
здобувачем відкритої лекції згідно п. 3 додаткових вимог
9
Підготовка наукових Підготовка не менше 3 докторів філософії (кандидатів
кадрів
наук)
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Додаткові вимоги
згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р. та
рішення Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р., протокол № 6
Наукові праці
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або
Web of Science, повинна становити не більше 5 осіб.
Навчально-методичні Опубліковані у кількості не менше 1 підручника та/або
праці
2 навчальних посібників
Кваліфікація
Тривалість стажування повинно становити не менше
4 місяців та бути підтверджене свідоцтвом, сертифікатом
за підписом відповідального керівника приймаючої
сторони.
Тривалість роботи повинна становити не менше 2 місяців
або не менше 4 кредитів за ЕСTS та бути підтверджена
відповідними довідкою або свідоцтвом.
Вимоги до проектів, які фінансуються країнами ОЕСР
та/або ЄС:
- або одноосібна подача проектних заявок та керівництво
2 і більше проектами на суму не менше 20 000 євро;
- керівництво у рамках робочої групи науковим проектом
консорціумом від 4 і більше учасників.
Участь у проектах, які фінансуються країнами ОЕСР та/або
ЄС, за вищевказаними вимогами підтверджується, впершу
чергу – службовою запискою від міжнародного відділу
ЖДТУ, а також сертифікатами та іншими документами – за
вимогою
Педагогічна
Викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або
діяльність
мовою країни, яка входить до ОЕСР, в обсязі не менше 50
аудиторних годин на високому науково-методичному рівні, що
підтверджено висновком кафедри ВНЗ.
Вимоги до проведення відкритої лекції:
- оголошення про проведення відкритої лекції, за
погодженням із завідувачем кафедри дати, часу та місця,
вивішується на центральному інформаційному стенді
університету не пізніше ніж за тиждень;
- обов’язкова присутність одного із проректорів, декана
факультету, завідувача кафедри та не менше 1 професора
за відповідною (спорідненою) спеціальністю, за якою
проводиться підготовка фахівців, або випускової кафедри

ІІІ. Згідно п 5. Розділу 2 Порядку вчене звання доцента присвоюється
працівникам ВНЗ, у т.ч. закладів післядипломної освіти, які здійснюють
освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої
освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які здійснюють науковопедагогічну діяльність, та відповідають наступним вимогам чинного
законодавства:
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Обов’язкові вимоги
згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р.
Науковий ступінь
Доктор філософії (кандидат наук), доктора наук
Стаж роботи
Стаж
навчальної
діяльності
не
менш
ніж
5 навчальних років на посаді асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідуючого
(начальника або його заступника) кафедрою, у т.ч. останній
календарний рік на одній кафедрі (одного ВНЗ), зокрема за
сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з
погодинною оплатою
Наукові праці
опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з
яких не менше 2 публікацій у періодичних виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus або Web of
Science, та які не є перекладами з інших мов
Навчально-методичні згідно п. 1 додаткових вимог
праці
Мовна освіта
Сертифікат
відповідно
до
Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з
англійської мови. Перелік рекомендованих міжнародних
тестів на знання англійської мови як іноземної чітко
визначено у Додатку 1 до Порядку
Кваліфікація
Проходження навчання, стажування або робота у ВНЗ,
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 участь у роботі не менш як 1 наукової конференції
(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що
входить до ОЕСР та/або ЄС.
Детальні умови визначено у п. 2 додаткових вимог
Педагогічна
Викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або
діяльність
мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науковометодичному рівні, що підтверджено висновком кафедри ВНЗ.
Висновок кафедри формується на підставі проведення
здобувачем відкритої лекції згідно п. 3 додаткових вимог
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Додаткові вимоги
згідно Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам,
затвердженого наказом МОНУ № 13 від 14 січня 2016 р. та
рішення Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р., протокол № 6
Наукові праці
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або
Web of Science, повинна становити не більше 5 осіб.
Навчально-методичні Опубліковані після захисту дисертації у кількості не менше
праці
1 одноосібного навчального посібника або не менше
2 навчальних посібників у співавторстві
Кваліфікація
Тривалість стажування повинно становити не менше
2 місяців або не менше 4 кредитів за ЕСTS та бути
підтверджене свідоцтвом, сертифікатом за підписом
відповідального керівника приймаючої сторони.
Тривалість роботи повинна становити не менше 2 місяців
або не менше 4 кредитів за ЕСTS та бути підтверджена
відповідними довідкою або свідоцтвом.
Вимоги до проектів, які фінансуються країнами ОЕСР
та/або ЄС:
- або одноосібна подача проектної заявки та керівництво
проектом на суму не менше 10 000 євро;
- або керівництво чи участь у робочій групі науковим
проектом консорціумом від 4 і більше учасників.
Участь у проектах, які фінансуються країнами ОЕСР та/або
ЄС, за вищевказаними вимогами підтверджується, впершу
чергу – службовою запискою від міжнародного відділу
ЖДТУ, а також сертифікатами та іншими документами – за
вимогою
Педагогічна
Викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або
діяльність
мовою країни, яка входить до ОЕСР, в обсязі не менше 50
аудиторних годин на високому науково-методичному рівні, що
підтверджено висновком кафедри ВНЗ.
Вимоги до проведення відкритої лекції:
- оголошення про проведення відкритої лекції, за
погодженням із завідувачем кафедри дати, часу та місця,
вивішується на центральному інформаційному стенді
університету не пізніше ніж за тиждень;
- обов’язкова присутність декана факультету, завідувача
кафедри та не менше 1 доцента за відповідною
(спорідненою) спеціальністю, за якою проводиться
підготовка фахівців, або випускової кафедри

