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Положення 
Центральноукраїнського національного технічного університету про 

присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ» 

 

 

І Загальні положення 

1.1 Це Положення визначає порядок та основні кваліфікаційні вимоги при 

присвоєнні вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ» науково-

педагогічним працівникам  Центральноукраїнського національного технічного  

університету  (далі – Університет). 

1.2 Положення Центральноукраїнського національного технічного 

університету про присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ»  

(далі - Положення) розроблено у відповідності до статті 32 Закону України «Про 

вищу освіту» (1556- VІІ) та Статуту ЦНТУ, затвердженого  МОН України від 

11.04.17 № 581   з метою морального та матеріального стимулювання учасників 

освітнього процесу, які демонструють високі досягнення у навчальній, науковій, 

методичній та виховній роботі.   

1.3 Порядок присвоєння таких звань регулюється дійсним Положенням. 

1.4 Рішення про присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент 

ЦНТУ» приймаються Вченою радою Університету. 

 

ІІ Основні кваліфікаційні вимоги 

при присвоєнні вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ» 

 
2.1 Вчені звання «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ»присвоюються 

представникам професорсько-викладацького складу Університету, які працюють на 

постійній основі та за сумісництвом  згідно таких критеріїв 

 Університетське звання «Професор ЦНТУ»  

Вчений ступінь – доктор наук; наявність вченого звання доцента або 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника); науково-педагогічний 

стаж - не менше 10 років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі 

на посаді доцента, професора, завідувача  кафедри; загальна кількість навчально-

методичних та наукових праць - не менше 50, з них не менше двох публікацій у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або 

WebofScience, які не є перекладами з інших мов; підготовлено не менше одного 

кандидата наук; видано один підручник або навчальний  посібник  чи  наукова 

монографія, рекомендовані до видання Вченою радою університету ;  участь у 

виконанні госпдоговірних або держбюджетних  науково-дослідних тем протягом 

останніх 5 років; наявність за остані 3 роки  не менше одного патента (для 

технічних кафедр). 



Вчений ступінь – кандидат наук;  наявність вченого звання доцента або 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника);  науково-педагогічний 

стаж –  не менше 20 років,  у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі 

на посаді доцента, професора, завідувача  кафедри; загальна кількість навчально-

методичних та наукових публікацій  - не менше 50, з них не менше  10 за останні 3 

роки у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових 

виданнях, з яких не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених 

до наукометричних баз Scopus або WebofScience, які не є перекладами з інших мов; 

підготовлено трьох кандидатів наук; видано два підручника (навчальних 

посібника), рекомендованих до видання Вченою радою університету, за профілем 

кафедри;  участь у виконанні госпдоговірних або держбюджетних  науково-

дослідних тем протягом останніх 5 років; наявність за остані 3 роки  не менше 

одного патента (для технічних кафедр). 

 

Університетське звання «Доцент ЦНТУ» 
Вчений ступінь – кандидат наук; науково-педагогічний стаж - не менше 20 

років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді старшого 

викладача, доцента; загальнакількість навчально-методичних та науковихпраць - не 

менше 25, з них не менше10 наукових праць  за останні 5 років у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше  

однієї публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus або WebofScience, які не є перекладами з інших мов; видання методичних 

вказівок - не менше 5; участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетих 

науково-дослідних тем   протягом останніх 5 років.   

         Без наукового ступеню: науково-педагогічний стаж - не менше 20 років, у 

тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді старшого 

викладача, доцента; загальна кількість навчально-методичних та  наукових праць - 

не менше 25, з них не менше 10 за останні 5 років; видано методичних вказівок - не 

менше 5; видано  два  підручники (навчальних посібника),  рекомендованих  до 

видання Вченою радою університету; участь  у   виконанні госпдоговірних та 

держбюджетих науково-дослідних тем   протягом останніх   5   років.   

            Без наукового ступеню ( для кафедри фізичного виховання):  науково-

педагогічний стаж - не менше 15 років, або стаж роботи в державних органах, 

органах  фізкультури та спорту – не менше,  ніж 10 років; наявність державних 

нагород або відзнак; наявність почесних звань, звання «Заслужений тренер 

України» або «Заслужений майстер спорту України» або «Заслужений працівник  

фізичної культури і спорту»; підготовка та викладання навчальних дисциплін на 

високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри; 

видання методичної літератури; наявність серед підготовлених студентів-

спортсменів – чемпіонів (призерів) світу або Європи або України . 

   

ІІІ Порядок присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент 

ЦНТУ» 
3.1  Здобувач подає заяву на ім’я ректора про присвоєння університетського 

звання, до якої додаються документи щодо відповідностей його діяльності 

встановленим критеріям. 



3.2 Клопотання щодо отримання вченого звання розглядає кафедра, на якій 

працює здобувач   та готує обґрунтовані висновки і направляє атестаційну справу 

через вченого секретаря Вченої ради до конкурсної комісії ЦНТУ. 

3.3 Наказом ректора університету з числа провідних професорів 

призначається конкурсна комісія, яка аналізує педагогічну, наукову, методичну і 

виховну діяльність здобувача.  

 3.4 Рішення і рекомендації Вченій Раді університету  про присвоєння вчених 

звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ» здобувачу приймається на засіданні  

конкурсної комісії.   

3.5 Після ознайомлення з висновками конкурсної комісії, атестаційною 

справою здобувача та її вільного обговорення, рішення щодо присвоєння вчених 

звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ» приймається на засіданні Вченої ради 

таємним голосуванням. 

3.6 Університетське звання вважається присвоєним здобувачам, які набрали 

2/3 голосів присутніх членів Вченої ради. 

У випадку, коли за результатами таємного голосування здобувач 

університетського звання не набрав достатньої кількості голосів, повторно він має 

право подавати заяву не раніше, ніж через рік після попереднього рішення Вченої 

ради. 

3.7 Вчений секретар після прийняття Вченою радою позитивного рішення 

протягом 15 днів завершує формування атестаційних справ і готує витяг із 

протоколу для відділу кадрів. 

3.8 Викладачам, яким присвоєні університетські звання «Професор ЦНТУ» 

та «Доцент ЦНТУ», видається університетський диплом встановленого зразка. 

 

ІV Прикінцеві положення 
6.1  Положення про присвоєння вчених звань «Професор ЦНТУ» та «Доцент 

ЦНТУ» розглядає та затверджує Вчена рада ЦНТУ. 

6.2 Положення набуває чинності згідно з наказом ректора ЦНТУ. 

6.3 Зміни та доповнення до Положенняпро присвоєння вчених звань 

«Професор ЦНТУ» та «Доцент ЦНТУ» вносяться у порядку, передбаченому п. 6.1 

цього Положення. 

6.4 Права науково-педагогічних працівників, яким надано таке звання, діють 

тільки в ЦНТУ. 
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