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ПОЛОЖЕННЯ 

про присвоєння вчених звань професора і доцента Приватного закладу 

вищої освіти «Київський міжнародний університет» 

 

1. Це Положення визначає вимоги до присвоєння вченого звання 

професора і доцента Приватного закладу вищої освіти «Київський 

міжнародний університет» (далі КиМУ). 

2. Для розгляду справ наукових і науково-педагогічних працівників 

КиМУ та осіб, які співпрацюють із закладом вищої освіти, надаючи допомогу 

в освітній та науковій сферах, наказом президента створюється атестаційна 

комісія. 

3. Головою атестаційної комісії є проректор з науково-педагогічної 

роботи. 

4. Склад атестаційної комісії затверджується наказом президента на 

поточний навчальний рік. 

5. Вчене звання професора чи доцента КиМУ присвоюється на основі 

рішення Вченої ради Університету. 

6. Рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора чи 

доцента приймається відкритим голосуванням. Засідання Вченої ради 

вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш двох третин її 

членів. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як три чверті членів ради, присутніх на засіданні. 

7. Термін розгляду поданих  на комісію матеріалів не має 

перевищувати двох місяців. Зазначений строк може бути продовжений до 

трьох місяців тоді, коли матеріали повертаються для доопрацювання у 

зв’язку з виявленням у них недоліків в оформленні. 

8. На розгляд комісії подаються такі матеріали, як:  заява; витяги з 

протоколів кафедри та Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію 

до присвоєння вченого звання професора чи доцента КиМУ; довідка про 

наукову та навчальну діяльність претендента за підписом директора 

інституту, декана факультету, в якій детально описуються підстави для 

присвоєння відповідного звання.  

9. Документом, що засвідчує присвоєння вченого звання професора чи 

доцента КиМУ, є атестат, який виготовляється за формою, затвердженою 

наказом президента. Особам, які втратили атестат, видається дублікат із 

новим порядковим номером. У разі зміни особою прізвища (імені) атестат 

обміну не підлягає. 



10. Вчене звання професора КиМУ присвоюється працівникам, а також 

особам, які співпрацюють із Університетом, надаючи допомогу в освітній та 

науковій сферах : 

 які мають науковий ступінь доктора наук;  

 які мають наукові, навчально-методичні праці (підручники або 

навчальні посібники з грифом МОН  і КиМУ); 

 які викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням Вченої 

ради інституту/  факультету; 

 які є науковими керівниками аспірантів, здобувачів наукового 

ступеня; 

11. Вчене звання професора КиМУ може бути присвоєне працівникам 

КиМУ, а також особам, які співпрацюють із Університетом, надаючи 

допомогу в освітній та науковій сферах, які не мають наукового ступеня 

доктора наук, але:  

 які є кандидатами наук і мають вчене звання доцента; 

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

підручників або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних 

посібників) із грифом КиМУ і МОН, і мають не менш як 25 наукових праць, 

опублікованих у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових 

виданнях інших держав; 

 які викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням Вченої 

ради інституту/ факультету; 

 які є науковими керівниками аспірантів, здобувачів наукового 

ступеня. 

12. Вчене звання професора КиМУ може бути присвоєно працівникам 

КиМУ, а також особам які співпрацюють із Університетом, надаючи 

допомогу в освітній та науковій сферах, є діячами культури та мистецтв, 

фахівцями у галузі фізичної культури і спорту:  

 які удостоєні відповідно почесного звання “Народний артист 

України”, “Народний художник України”, “Народний архітектор України”, 

“Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений працівник фізичної 

культури і спорту України”;   

 які мають вчене звання доцента і значні особисті творчі досягнення  

у музичній, образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та 

реставраційній, театральній сферах; сфері кіно і телебачення, сфері фізичної 

культури і спорту; 

 які викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням Вченої 

ради інституту/ факультету; 

 які підготували фахівців вищої кваліфікації (лауреатів Міжнародних 

та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів 

Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи); 



 які є авторами навчально-методичних і наукових праць, 

опублікованих у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових 

виданнях інших держав, підручників (навчальних посібників) або 

співавторами підручників (навчальних посібників) із грифом МОН і КиМУ. 

13. Вчене звання професора КиМУ, як виняток, може бути присвоєне 

працівникам КиМУ, а також особам, які співпрацюють із Університетом, 

надаючи допомогу в освітній та науковій сферах, які не мають наукових 

ступенів і вчених звань, зокрема: 

 за вагомий внесок у розвиток та становлення Київського 

міжнародного університету; 

 мають достатню кількість наукових, навчально-методичних праць, 

які використовуються в освітньому процесі, опублікованих у фахових 

наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав, 

в т.ч. у наукометричних базах (Scopus, Web of science); 

 призначення на посаду проректора, директора інституту КиМУ. 

14. Вчене звання доцента КиМУ присвоюється працівникам 

Університету, а також особам, які співпрацюють із Університетом, надаючи 

допомогу в освітній та науковій сферах : 

 які мають науковий ступінь кандидата наук;  

 які мають стаж педагогічної роботи у закладах освіти не менш двох 

років;  

 які мають навчально-методичні праці, що використовуються в 

освітньому процесі, наукові праці (не менше п’яти) опубліковані після 

захисту кандидатської дисертації у фахових наукових виданнях України чи 

провідних наукових виданнях інших держав; 

 які є авторами (співавторами) підручників (навчальних посібників) із 

основного навчального курсу з грифом МОН і КиМУ; 

 які викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням Вченої 

ради інституту/ факультету; 

15. Вчене звання доцента КиМУ може бути присвоєне діячам культури 

і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту, 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 працівник культури 

України”, “Заслужений архітектор України”, “Заслужений працівник 

фізичної культури і спорту України”, а також спортивного звання 

“Заслужений тренер України”;  

 мають стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 

п’яти років;  

 мають значні особисті творчі досягнення у музичній, образотворчій, 

декоративно-прикладній, дизайнерській, реставраційній, театральній сферах, 

сфері кіно і телебачення, сфері фізичної культури і спорту;  



 мають навчально-методичні та наукові праці; 

 викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри, рішенням Вченої 

ради інституту, факультету; 

 готують фахівців вищої кваліфікації (лауреатів Міжнародних або 

державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів 

міжнародних змагань). 

16. Вчене звання доцента КиМУ, як виняток, може бути присвоєне 

працівникам КиМУ, а також особам, які співпрацюють із закладом вищої 

освіти, надаючи допомогу в освітній та науковій сферах, які не мають 

наукових ступенів і вчених звань, зокрема: 

 за значний внесок у розвиток та становлення Київського 

міжнародного університету; 

 призначення на посаду завідувача кафедрою, завідувача відділом 

КиМУ. 

 призначення на посаду доцента за умови викладання навчальних 

дисциплін на високому науково-методичному рівні, що підтверджено 

висновком кафедри, рішенням Вченої ради інституту, факультету навчання у 

аспірантурі та наявності навчально-методичних праць, що використовуються 

в навчальному процесі, наукових праць, зокрема не менше трьох, що 

опубліковані у фахових виданнях. 

17. Датою присвоєння вченого звання професора чи доцента КиМУ є 

наказ президента Університету, який видається на підставі рішення Вченої 

ради. 

18. Вчена рада КиМУ  може позбавити особу вченого звання професора 

чи доцента КиМУ на підставі клопотань Вчених рад інститутів, факультетів. 

Рішення про порушення клопотання про позбавлення вченого звання 

професора чи доцента КиМУ приймає Вчена рада на своєму засіданні 

таємним голосуванням.  Засідання ради вважається правочинним, якщо на 

ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів 

ради, присутніх на засіданні. 

19. Особи, яких було позбавлено вченого звання професора чи доцента 

КиМУ, можуть бути поновлені в цих званнях на підставі рішення Вченої 

ради КиМУ. Нове клопотання про присвоєння вченого звання професора чи 

доцента КиМУ може бути порушене не раніше, ніж одного року після 

прийняття рішення про відмову у присвоєнні вченого звання.  

 


