
Вимоги до присвоєння вченого звання доцента 

відповідно до Наказу МОН України № 13 від 14.01.2016 «Про затвердження порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» {Із змінами, внесеними 

згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017 № 322 від 17.03.2021} 

 
5. Вчене звання доцента присвоюється працівникам закладів вищої освіти, у тому 

числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за 

відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних 

навчальних закладів, які здійснюють науково-педагогічну діяльність, та: 

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

наук; 

 

2) період роботи яких на посадах асистента, викладача, старшого викладача, 

доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри становить 

не менше ніж п’ять навчальних років, у тому числі останній календарний рік на 

одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або 

за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для науково-

педагогічних працівників закладів вищої духовної освіти враховується стаж 

педагогічної роботи у закладах вищої духовної освіти, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законодавством порядку; 

 

3) які мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи 

(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням іноземної 

мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у 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); 

 

4) які підтверджують свій міжнародний досвід документами (сертифікатами, 

свідоцтвами, дипломами, іншими документами), зокрема про навчання, стажування 

або роботу у закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, 

яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які 

фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи); 

 

5) які опублікували після захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) навчально-методичні та наукові праці у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї 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; 

 

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка 

входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено 

висновком кафедри закладу вищої освіти. 


