
ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА 

педагогічним працівникам ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації, які мають науковий 

ступінь доктора наук 
Відповідно до пункту 9 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.12.2008 р. № 1149 здобувачі 

щодо присвоєння вченого звання професора повинні мати:  

1) науковий ступінь доктора наук;  

2) вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;  

3) стаж педагогічної роботи не менш як вісім років (останній календарний рік на 

одній кафедрі з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної 

плати) або на посаді професора, завідуючого кафедрою не менш як п’ять років за умови 

наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років (для  наукових  працівників,  які  

перейшли  на науково-педагогічну роботу);   

4) стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або 

старшого наукового співробітника не менш як п’ять років;  

5) наукові, навчально-методичні праці і не менш як 10 праць, опублікованих після 

захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до 

затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав. 

 

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА 

працівникам науково-дослідних установ 

Відповідно до пункту 10 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України 27.12.2008 р. № 1149 здобувачі 

щодо присвоєння вченого звання професора повинні мати:   
1) науковий ступінь доктора наук;   

2) вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;   

3) стаж наукової роботи та науково-педагогічної роботи не менш як десять років 

(останній календарний рік на одній посаді завідуючого (начальника)  науково-дослідним 

відділом    (відділенням,   сектором,   лабораторією),   головного наукового  співробітника,  

провідного   наукового   співробітника, старшого   наукового   співробітника   або  

директора,  заступника директора, вченого секретаря); 4) стаж наукової роботи та 

науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого 

наукового співробітника не менш як п'ять років;  

5) наукові праці, у тому числі монографії (розділу  монографії)  чи  підручника  

(навчального  посібника)  з грифом  МОН, та не менш як 10 праць, опублікованих після 

захисту  у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК 

переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;  

6) не менше трьох підготовлених  кандидатів наук. 

 

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА 

науково-педагогічним працівникам без наукового ступеня доктора наук 

 

Відповідно до п.11 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України 27.12.2008 р. № 1149 здобувачі 

щодо присвоєння вченого звання професора,  яким не присуджений науковий 

ступінь доктора наук, повинні мати: 

 1) вчене звання доцента; 

 2) стаж педагогічної роботи не менш як 15 років (останній календарний рік на 

одній кафедрі з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної 

плати); 

 3) стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не менш 

як п'ять років; 



4) які є авторами наукових і  навчально-методичних  праць,  у тому  числі 

авторами підручників (навчальних посібників) або співавторами не менш як трьох 

підручників (навчальних посібників) з грифом МОН,  видані протягом останніх  10 

 років,  та  мають  не  менш  як  25  наукових праць, опублікованих  у  фахових  наукових 

виданнях України  чи провідних наукових виданнях інших держав;   

5) не менш як трьох підготовлених кандидатів наук. 

 


