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Положення
про вимоги до здобувачів вчених звань професора та доцента
у Житомирському державному технологічному університеті
1. Положення про вимоги до здобувачів вчених звань професора та доцента у
Житомирському державному технологічному університеті (далі - Положення)
визначає перелік обов’язкових вимог до здобувачів вчених звань професора,
доцента та старшого дослідника, а також ряд внутрішніх уточнюючих позицій,
основні критерії оцінки їх наукової та науково-педагогічної діяльності.
2. Згідно п. 1 розділу II Порядку присвоєння вчених звань науковим і науковопедагогічним працівникам, затвердженого наказом МОНУ від 14 січня 2016 р. №
13 (зі змінами відповідно до наказу МОНУ від 06 лютого 2017 р. № 174; далі Порядок) 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:
1
2
3

4

5
6

2.1. Вимоги згідно Порядку
Науковий ступінь Доктор наук
Вчене звання
Доцент або старший дослідник (старший науковий співробітник)
Стаж роботи
Стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідувача (його заступника)
кафедри, у т.ч. останній календарний рік на одній кафедрі (одного
ВНЗ) на посаді доцента, професора, завідувача (його заступника)
кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором
(контрактом) з погодинною оплатою. Для наукових працівників, які
займаються науково-педагогічною діяльністю, стаж роботи може
становити не менше 15 років на посадах наукових та науковопедагогічних працівників
Наукові праці
Опубліковані після захисту докторської 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. Детальні умови визначено у пп. 1 п. 2.2
«Внутрішніуточнюючі вимоги»
Детальні умови визначено у пп. 2 п. 2.2 «Внутрішні уточнюючі
Навчальновимоги»
методичні праці
Мовна освіта
Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з
мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського
Союзу (ЄС) 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 не є перекладами з
інших мов
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2.2. Внутрішні уточнюючі вимоги
згідно Порядку та рішень Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р. (протокол № 6) та від 27
березня 2017р. (протокол № 12)
1
Наукові праці
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science,
повинна становити не більше 5 осіб.
2
НавчальноОпубліковані після захисту докторської дисертації у кількості не
методичні праці
менше 1 підручника та/або 2 навчальних посібників

3. Згідно п. З розділу II Порядку вчене звання професора 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, яким не
присуджено ступінь доктора наук, але які відповідають наступним
вимогам чинного законодавства:
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3.1. Вимоги згідно Порядку
Доктор філософії (кандидат наук)
Доцент або старший дослідник (старший науковий співробітник)

1
2

Науковий ступінь
Вчене звання

3

Стаж роботи

Стаж навчальної діяльності не менш як 15 навчальних років на
посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента,
професора, завідуючого (його заступника) кафедрою, у т.ч.
останній календарний рік на одній кафедрі (в одному ВНЗ) на
посаді доцента, професора, завідуючого (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. Детальні
умови визначено у пп. 1 п. 3.2 «Внутрішні уточнюючі вимоги»

5
6

Навчально-методичні
праці
Мовна освіта

Детальні умови визначено у пп. 2 п. 3.2 «Внутрішні уточнюючі
вимоги»
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 цих мов

7

Кваліфікація

8

Педагогічна
діяльність
Підготовка
кадрів

9

навчання, стажування або працювали у вищому навчальному
закладі, 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 пп. 3 п. 3.2 «Внутрішні уточнюючі
вимоги»
Детальні умови визначено у пп. 4 п. 3.2 «Внутрішні уточнюючі
вимоги»
наукових підготовка не менше трьох докторів філософії (кандидатів
наук)
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3.2. Внутрішні уточнюючі вимоги
згідно Порядку та рішень Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р. (протокол № 6) та від 27
березня 2017 р. (протокол № 12)
1
Наукові праці
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science,
повинна становити не більше 5 осіб.
2
Навчально-методичні Опубліковані у кількості не менше 1 підручника та/або 2
праці
навчальних посібників
3
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 ECTS 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;
- 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

4

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
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4. Згідно п 5. розділу II Порядку вчене звання доцента 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, які
здійснюють науково- педагогічну діяльність, та відповідають наступним вимогам чинного
законодавства:
4.1. Вимоги згідно Порядку
1
Науковий ступінь
Доктор філософії (кандидат наук), доктора наук
2
Стаж роботи
Стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на
посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента,
професора, завідувача (його заступника) кафедри, у т.ч. останній
календарний рік на одній кафедрі (в одному ВНЗ), зокрема за
сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною
оплатою
3
Наукові праці
Опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не
менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до
наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами
з інших мов. Детальні умови визначено у пп. 1 п. 4.2 «Внутрішні
уточнюючі вимоги»
4.1. Вимоги згідно Порядку
4
Навчально-методичні Детальні умови визначено у пп. 2 п. 4.2 «Внутрішні уточнюючі
праці
вимоги»
5
Мовна освіта
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 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 не є перекладами з інших мов
3.2. Внутрішні уточнюючі вимоги
згідно Порядку та рішень Вченої ради ЖДТУ від 26 вересня 2016 р. (протокол № 6) та від 27 березня
2017 р. (протокол №12
1
Наукові праці
Кількість співавторів у публікаціях в періодичних виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science,
повинна становити не більше 5 осіб.
2
Навчально-методичні Опубліковані після захисту дисертації у кількості не менше
праці
1 одноосібного навчального посібника або не менше
2 навчальних посібників у співавторстві
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки
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(Ф 03.02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки
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(Ф 03.02-03)

Підпис особи, яка
внесла зміну

Дата введення зміни

анульованого

нового

заміненого

№ зміни

зміненого

№ листа/сторінки (пункту)

Дата внесення зміни

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
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(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№
пор.

Прізвище ім'я побатькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

