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РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ВИМОГИ  

до претендентів на посади асистента, викладача, старшого 

викладача, доцента та професора, завідувача кафедри  

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії  

ім. Тараса Шевченка 

 

1. На посаду асистента кафедри можуть претендувати 

особи, які: 

 отримали науковий ступінь доктора філософії за 

відповідною галуззю знань (кандидата наук за відповідною 

спеціальністю) за відсутності стажу науково-педагогічної 

роботи, необхідного для зайняття вищих посад); 

 або мають ступінь магістра за спеціальністю, що відповідає 

профілю діяльності кафедри (без вимог до стажу науково-

педагогічної роботи); 

 або мають завершене навчання в аспірантурі за 

відповідною спеціальністю, яка відповідає профілю діяльності 

кафедри. 

 

2. На посаду викладача кафедри можуть претендувати 

особи, які: 

•мають, як правило, науковий ступінь доктора філософії за 

відповідною галуззю знань (кандидата наук за відповідною 

спеціальністю) за відсутності стажу науково-педагогічної 

роботи, необхідного для зайняття вищих посад); 

•або мають ступінь магістра за спеціальністю, що відповідає 

профілю діяльності кафедри (без вимог до стажу науково-

педагогічної роботи); 

•або випускники аспірантури за відповідною спеціальністю, 

яка відповідає профілю діяльності кафедри; 

•мають друковані навчально-методичні (наукові) праці, що 

використовуються у педагогічній практиці, та стаж науково-

педагогічної роботи у закладі вищої освіти (надалі ЗВО) не 

менше двох років. 
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На посаду старшого викладача кафедри можуть 

претендувати особи, які: 

  отримали науковий ступінь доктора філософії за 

відповідною галуззю знань (кандидата наук за відповідною 

спеціальністю), звання (заслужений, народний – для діячів 

культури і мистецтв та (звання заслужений) фахівців фізичної 

культури і спорту); 

 мають стаж науково-педагогічної роботи на посаді 

асистента у вищих навчальних закладах не менше трьох років; 

 автори друкованих навчально-методичних (наукових) 

праць, опублікованих у фахових виданнях України чи наукових 

виданнях інших держав; 

 викладають одну або декілька навчальних дисциплін на  

високому науково-методичному рівні (підтверджується 

відповідним висновком кафедри); 

 представили навчально-методичне забезпечення з однієї 

або декількох навчальних дисциплін; 

 мають опубліковані науково-методичні праці, у тому числі 

конспекти лекцій із прогнозованих для викладання навчальних 

дисциплін; 

 беруть участь у науковій та науково-дослідній роботі за 

одним із наукових напрямів кафедри, керують науковою 

роботою студентів; 

 як виняток, до участі у конкурсі на заміщення посади 

старшого викладача ректором академії можуть бути допущені 

особи без наукового ступеня, які мають стаж науково-

педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 

10 років, є авторами загальновизнаних навчальних посібників 

або підручників, виданих протягом останніх десяти років, 

значних навчально-методичних і наукових праць, що 

використовуються у педагогічній практиці, (ведуть 

результативну концертну та виставкову діяльність на 

мистецьких спеціальностях), викладають основні навчальні 

дисципліни на високому науково-методичному рівні. 
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3. На посаду доцента кафедри можуть претендувати 

особи, які: 

• отримали вчене звання доцента (старшого дослідника 

або старшого наукового співробітника) або особи, які мають 

науковий ступінь доктора філософії за відповідною галуззю 

знань (кандидата або доктора наук за відповідною 

спеціальністю) та друковані навчально-методичні (наукові) 

праці (не менше трьох) за профілем діяльності кафедри у 

фахових виданнях України чи наукових виданнях інших держав; 

 або мають звання заслужений (для діячів культури і 

мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту) та наукові 

праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації (не 

менше п’яти) у фахових виданнях України чи наукових 

виданнях інших держав; 

 опублікували наукову монографію (одноосібно або у 

співавторстві в обсязі не менше розділу монографії); 

 мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО не менше 

п’яти років, із них не менше трьох років – досвід читання лекцій; 

 викладають одну або декілька навчальних дисциплін на 

високому науково-методичному рівні (підтверджується 

відповідним висновком кафедри); 

 представили підготовлений навчально-методичний 

посібник (підручник) для використання у ЗВО; 

  підготували навчально-методичний комплекс з однієї або 

декількох навчальних дисциплін (прогнозованих для 

викладання); 

 беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт 

кафедри, науково-дослідної лабораторії, наукового гуртка, 

проблемної наукової групи тощо; 

 керують виконанням кваліфікаційних, курсових робіт 

(дипломним проектуванням, виконанням магістерських робіт). 
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4. На посаду професора кафедри рекомендуються особи, 

які: 

• отримали вчене звання професора або особи, які мають 

науковий ступінь доктора наук і вчене звання доцента (старшого 

дослідника або старшого наукового співробітника); 

• мають друковані наукові та навчально-методичні праці, 

що використовуються у педагогічній практиці вищої школи за 

профілем діяльності кафедри; 

• одноосібно підготували одного доктора філософії 

(кандидата наук). 

 мають стаж науково-педагогічної роботи не менше 

10 років у вищих навчальних закладах, у тому числі після 

присвоєння вченого звання доцента – не менше п’яти років;  

 мають не менше десяти наукових праць, опублікованих 

після захисту докторської дисертації у фахових виданнях 

України чи наукових виданнях інших держав; 

 викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні (підтверджується відповідним висновком 

кафедри) та представили навчально-методичний комплекс із 

прогнозованих для викладання навчальних дисциплін; 

 керують дипломним проектуванням, виконанням 

кваліфікаційних, магістерських робіт; 

 здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (докторів філософії, докторів наук). 

Як виняток, до участі у конкурсі на заміщення посади 

професора ректором академії можуть бути допущені особи, які 

мають науковий ступінь доктора філософії за відповідною 

галуззю знань (кандидата наук за відповідною спеціальністю), 

вчене звання доцента за профілем діяльності кафедри, стаж 

науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не 

менше 10 років, а також є одноосібними авторами 

загальновизнаних підручників (навчальних посібників) або не 

менше трьох підручників (навчальних посібників), написаних у 

співавторстві, виданих протягом останніх десяти років, мають 

значні навчально-методичні або наукові праці (не менше 20), які 
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використовуються у вищій школі, викладають основні навчальні 

курси на високому науково-методичному рівні та одноосібно 

підготували не менше трьох докторів філософії. 

 

5. На посаду завідувача кафедри рекомендуються особи, 

які: 

•  мають, як правило, науковий ступінь і/або вчене 

(почесне) звання за профілем діяльності кафедри; 

•  стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних 

закладах не менше п’яти років; 

•  мають значні навчально-методичні або наукові праці, які 

використовуються у педагогічній практиці вищої школи, є 

одноосібними авторами загальновизнаних підручників 

(навчальних посібників) або не менше трьох підручників 

(навчальних посібників), написаних у співавторстві, виданих 

протягом останніх п’яти років; 

•  викладають основні навчальні курси на високому 

науково-методичному рівні та здійснюють підготовку докторів 

філософії. 

 

6. На посаду декана факультету можуть претендувати 

особи з числа науково-педагогічних працівників академії, які 

мають науковий ступінь і/або вчене звання відповідно до 

профілю спеціальностей факультету. 

 

7. У виняткових випадках ректором може бути прийнято 

рішення щодо рекомендації на вищевказані посади терміном від 

1 до 3 років осіб, які не повністю відповідають вимогам, 

перерахованим у пп. 1-7, якщо це регламентується потребами 

ЗВО та стосується осіб із великим досвідом практичної роботи – 

працівників установ, організацій, НАПН України. 
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Примітки: 

1) Навчально-методичне забезпечення включає: 
 

1. Витяг з галузевих стандартів підготовки фахівця (перелік знань і 

умінь навчального курсу) 

2. Витяг з навчального плану  

3. Навчальна програма  

4. Робоча навчальна програма  

5. Наявність пакетів лекцій навчальних дисциплін  

6. Наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт 

7. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з 

використанням інформаційних технологій) 

8. Наявність методичних вказівок і тематики курсових, дипломних, 

магістерських робіт (проектів) 

9. Методичне забезпечення підсумкової атестації 

10. Наявність пакетів ККР для перевірки знань з гуманітарної і 

соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та 

практичної підготовки 

11. Наявність програм і баз практик 

12. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів 

13. Засоби діагностики результатів навчання студентів 

14. Забезпечення навчальної дисципліни навчальною та методичною 

літературою  

 

2) Претенденти на посади асистента, старшого викладача, доцента 

та професора повинні дотримуватися норм педагогічної етики і моралі, 

поважати честь і гідність учасників освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання рекомендаційних вимог претендента на посаду 

 асистента кафедри_________________________________________ 

п. _________________________________________________ 

№  

з/п 

 

 

Рекомендаційні вимоги 

(за профілем кафедри) 

В
ід

п
о

в
ід

н
іс

т
ь

 

за
зн

а
ч

е
н

и
м

 

в
и

м
о

г
а

м
 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1. отримали науковий ступінь доктора філософії за 

відповідною галуззю знань (кандидата наук за 

відповідною спеціальністю) за відсутності стажу 

науково-педагогічної роботи, необхідного для 

зайняття вищих посад) 

  

2. або мають ступінь магістра за спеціальністю, що 

відповідає профілю діяльності кафедри (без 

вимог до стажу науково-педагогічної роботи) 

  

3. або мають завершене навчання в аспірантурі за 

відповідною спеціальністю, яка відповідає 

профілю діяльності кафедри 

  

 

Дата ___________________                    Підпис  _________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання рекомендаційних вимог претендента на посаду 

викладача кафедри_________________________________________ 

п. _________________________________________________ 

№ 

з/п 

 

 

Рекомендаційні вимоги 

(за профілем кафедри) 

В
ід

п
о

в
ід

н
іс

т
ь

 

за
зн

а
ч

е
н

и
м

 

в
и

м
о

г
а

м
 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1. мають, як правило, науковий ступінь доктора 

філософії за відповідною галуззю знань (кандидата 

наук за відповідною спеціальністю) за відсутності 

стажу науково-педагогічної роботи, необхідного 

для зайняття вищих посад) 

  

2. або мають ступінь магістра за спеціальністю, що 

відповідає профілю діяльності кафедри (без вимог 

до стажу науково-педагогічної роботи); 

  

3. або випускники аспірантури за відповідною 

спеціальністю, яка відповідає профілю діяльності 

кафедри 

  

4. мають друковані навчально-методичні (наукові) 

праці, що використовуються у педагогічній 

практиці, та стаж науково-педагогічної роботи у 

ЗВО не менше двох років 

  

 

Дата ___________________                      Підпис  _________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання рекомендаційних вимог претендента на посаду 

старшого викладача кафедри________________________________________ 

п. ______________________________________________ 

№ 

 з/п 

 

Рекомендаційні вимоги 

(за профілем кафедри) 

В
ід

п
о

в
ід

н
іс

т
ь

 

в
и

м
о

г
а

м
 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1.  науковий ступінь доктора філософії за відповідною 

галуззю знань (кандидата наук за відповідною 

спеціальністю), звання (заслужений, народний – для 

діячів культури і мистецтв та (звання заслужений) 

фахівців фізичної культури і спорту) 

  

2.  стаж науково-педагогічної роботи на посаді асистента у 

вищих навчальних закладах не менше трьох років 

  

3.  автори друкованих навчально-методичних (наукових) 

праць, опублікованих у фахових виданнях України чи 

наукових виданнях інших держав 

  

4.  викладають одну або декілька навчальних дисциплін на  

високому науково-методичному рівні (підтверджується 

відповідним висновком кафедри) 

  

5.  представили навчально-методичний комплекс з однієї 

або декількох навчальних дисциплін 

  

6.  опубліковані науково-методичні праці, у тому числі 

конспекти лекцій із прогнозованих для викладання 

певних навчальних дисциплін 

  

7.  участь у науковій та науково-дослідній роботі за одним із 

наукових напрямів кафедри, керують науковою роботою 

студентів 

  

 

 

Дата ______________________              Підпис  _____________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання рекомендаційних вимог  претендента на посаду 

доцента кафедри ___________________________________________________ 

п.______________________________________________________ 

 

 

 

№ 

з/п  
Рекомендаційні вимоги 

(за профілем кафедри) 

В
ід

п
о
в

ід
н

іс
т
ь

 

в
и

м
о

г
а

м
 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1.  отримали вчене звання доцента або особи, які мають 

науковий ступінь доктора філософії за відповідною галуззю 

знань (кандидата або доктора наук за відповідною 

спеціальністю) та друковані навчально-методичні (наукові) 

праці (не менше трьох) за профілем діяльності кафедри у 

фахових виданнях України, наукових виданнях інших держав 

  

2.  або мають звання заслужений (для діячів культури і 

мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту) та наукові 

праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 

(не менше п’яти) у фахових виданнях України, виданнях 

інших держав 

  

3.  опублікували наукову монографію (одноосібно або у 

співавторстві в обсязі не менше розділу монографії) 

  

4.  мають стаж науково-педагогічної роботи у вищих 

навчальних закладах не менше п’яти років, із них не менше 

трьох років – досвід читання лекцій 

  

5.  викладають одну або декілька навчальних дисциплін на 

високому науково-методичному рівні  

  

6.  представили підготовлений навчально-методичний посібник 

(підручник) для використання у вищих навчальних закладах 

  

7.  підготували навчально-методичне забезпечення з однієї або 

декількох навчальних дисциплін (прогнозованих) 

  

8.  беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, 

науково-дослідної лабораторії, наукового гуртка, проблемної групи 

  

9.  керують виконанням кваліфікаційних, курсових, дипломних робіт    

 

Дата ______________________              Підпис  _____________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання рекомендаційних вимог претендента на посаду 

професора  кафедри _________________________________________ 

п. ______________________________________________ 

 

№
 з

/п
 

 

Рекомендаційні вимоги  

(за профілем кафедри) 

В
ід

п
о
в

ід
н

іс
т
ь

 

в
к

а
за

н
и

м
и

 

в
и

м
о

г
а

м
  

П
р

и
м

іт
к

и
 

1.  отримали вчене звання професора або особи, які мають 

науковий ступінь доктора наук і вчене звання доцента 

(старшого дослідника або старшого наукового 

співробітника) 

  

2.   мають друковані наукові та навчально-методичні праці, 

що використовуються у педагогічній практиці вищої 

школи за профілем діяльності кафедри 

  

3.  
одноосібно підготували одного доктора філософії 

(кандидата наук) 

  

4.  
мають стаж науково-педагогічної роботи не менше 

10 років у вищих навчальних закладах, у тому числі після 

присвоєння вченого звання доцента – не менше п’яти 

років 

  

5.  
мають не менше десяти наукових праць, опублікованих 

після захисту докторської дисертації у фахових виданнях 

України чи наукових виданнях інших держав 

  

6.  
викладають навчальні дисципліни на високому науково-

методичному рівні (підтверджується відповідним 

висновком кафедри) та представили навчально-

методичний комплекс із прогнозованих для викладання 

навчальних дисциплін 

  

7.  
керують дипломним проектуванням, виконанням 

кваліфікаційних, магістерських робіт 

  

8.  
здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (докторів філософії, докторів наук) 

  

Дата ______________________              Підпис  _____________________ 
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ІНФОРМАЦІЯ 

щодо виконання рекомендаційних вимог претендента на посаду  

завідувача кафедри_________________________________________ 

п. _________________________________________________ 

№ 

 з/п 

 

 

Рекомендаційні вимоги 

(за профілем кафедри) 

В
ід

п
о

в
ід

н
іс

т
ь

 

за
зн

а
ч

е
н

и
м

 

в
и

м
о

г
а

м
 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1. мають, як правило, науковий ступінь і/або вчене 

(почесне) звання за профілем діяльності кафедри 

  

2. стаж науково-педагогічної роботи у вищих 

навчальних закладах не менше п’яти років 

  

3.  мають значні навчально-методичні або наукові 

праці, які використовуються у педагогічній практиці 

вищої школи, є одноосібними авторами 

загальновизнаних підручників (навчальних 

посібників) або не менше трьох підручників 

(навчальних посібників), написаних у співавторстві, 

виданих протягом останніх п’яти років 

  

4. викладають основні навчальні курси на високому 

науково-методичному рівні та здійснюють 

підготовку докторів філософії 

  

 

Дата _________________                      Підпис  _________________ 

 

 

 


