
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2021  № 322

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2021 р.
за № 646/36268

Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань
науковим і науково-педагогічним працівникам

Відповідно до пункту 5 Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року №  656,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року
№ 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 183/28313, що
додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) забезпечити подання на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій
(Єрко І.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Кизима
М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр С. Шкарлет

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний Секретар громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Урядовий Уповноважений з прав осіб
з інвалідністю

Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю

В. Назаренко

Т. Баранцова

В.М. Сушкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17 березня 2021 року № 322

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2021 р.
за № 646/36268

ЗМІНИ
до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам

1. У розділі II:

1) у пункті 1 підпункти 3, 4, 5 замінити підпунктами 3, 4, 5, 6, 7 такого змісту:

«3) період роботи яких на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента,
професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри становить не менш як 10
років, у тому числі останній навчальний рік на одній кафедрі (одного закладу вищої освіти) на
посаді доцента, професора, завідувача (начальника 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 п’ятнадцяти років на посадах наукових (відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього
розділу) та науково-педагогічних (відповідно до цього підпункту) працівників. Для науково-
педагогічних працівників закладів вищої духовної освіти враховується період педагогічної
роботи у закладах вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані у
встановленому законодавством порядку;

4) які мають 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 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);

5) 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 Організації
економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі -
ЄС), або участь (керівниками/виконавцями) у проєктах, які фінансуються (фінансувалися)
зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи);

6) які опублікували після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові
праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не
менше двох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of
Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації
періодичних видань;

7) 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.»;

2) у пункті 2 підпункти 4, 5, 6 замінити підпунктами 4, 5, 6, 7, 8 такого змісту:

«4) період наукової та науково-педагогічної роботи яких становить не менш як 10 років, у
тому числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад;

5) 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);

6) 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);

7) які опублікували після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові
праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не
менше трьох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of
Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації
періодичних видань;

8) які підготували не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук).»;

3) у пункті 3:

підпункти 3, 4, 5, 6 викласти у такій редакції:

«3) які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді
асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або
його заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному
закладі вищої освіти) на посаді доцента, професора, завідуючого (начальника або його
заступника) кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з
погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників закладів вищої духовної освіти
враховується період педагогічної роботи у закладах вищої духовної освіти, статути (положення)
яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

4) 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 (крім осіб з інвалідністю I групи);

5) 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);

6) які опублікували після захисту докторської дисертації навчально-методичні та наукові
праці у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не
менше чотирьох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web
of Science» та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру
реєстрації періодичних видань;»;

доповнити пункт новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) 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.»;

4) в абзаці другому підпункту 4 пункту 4 слова «цих мов» замінити словами «іноземної
мови;»;

5) у пункті 5 підпункти 2, 3, 4 замінити підпунктами 2, 3, 4, 5, 6 такого змісту:

«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.»;

6) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) які удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», «Народний
художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»,
«Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор
України», Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості
України»;»;

підпункт 3 замінити підпунктами 3 та 4 такого змісту:

«3) період роботи яких після удостоєння зазначеного почесного звання становить не менш
як рік;

4) які мають:

значні особисті творчі досягнення:

у музичній сфері - масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність
звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів;

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері -
персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів;

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення - записи концертів, театральні постановки,
фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності;

наукові праці у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших
держав;».

У зв’язку з цим підпункти 4, 5 вважати підпунктами 5, 6 відповідно;

7) у пункті 7 підпункти 2, 3 замінити підпунктами 2, 3, 4, 5 такого змісту:

«2) період наукової роботи яких становить не менш як п’ять років та які працюють на
посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного
наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та
завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією),
завідуючого кафедрою, ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора
з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не
менше календарного року. Якщо особа працює одночасно на науковій і науково-педагогічній
посаді, то зараховується період роботи на одній з цих посад;

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, або участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу,
симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах (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 двох публікацій у виданнях,
включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» та які мають ISSN-номер,
підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань.».

2. У розділі III пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Розгляд атестаційних матеріалів, поданих здобувачами вчених звань, здійснюється
вченими радами закладів вищої освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, наукових
установ, за висновком кафедри, відповідного структурного підрозділу наукової установи. У
висновку повинно бути відображено дотримання здобувачем вченого звання академічної
доброчесності.».

3. У розділі IV підпункт 8 пункту 1 доповнити словами та римською цифрою «(крім осіб з
інвалідністю I групи)».

4. У тексті Порядку та додатків до нього слова «вищий навчальний заклад» в усіх відмінках
і формах числа замінити словами «заклад вищої освіти» у відповідному відмінку і числі.

Директор
департаменту атестації кадрів

вищої кваліфікації С. Криштоф
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