
 
 

 



 
 

Наукові керівники докторантів повинні відповідати таким вимогам,  
 
Для докторів наук: мати  
 
1. науковий ступінь доктора наук за відповідною або спорідненою 

спеціальністю та вчене звання;  

2. не менше десяти років стажу наукової або науково-педагогічної 

роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній 

програмі; 

3. наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз, зокрема Sсорus або Web of science core collection (не менше 5 

за останні 5 років); 

4. наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз Sсорus або Web of science core collection (не менше однієї 

статті щорічно, починаючи з 2016 р.); 

5. наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів 

загальною кількістю не менше п’яти досягнень; 

6. наявність виданої монографії або підручника, або навчального 

посібника, що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим 

власним внеском не меньше 5 ум.-др. арк.) (за останні 5 років) за спеціальністю 

або спорідненою спеціальністю; 

7. наукове керівництво (консультування) здобувачів, які одержали 

документ про присудження наукового ступеня або керівництво студентами, які 

зайняли призове місце на 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),  

8. виконувати функції наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту);  

9. приймати участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент або 

член спеціалізованої вченої ради. 



 
 

Доктори наук мають право керувати здобувачами наукових ступенів не 

більше як за трьома спеціальностями. Починаючи з 2016 р., протягом кожного 

п’ятирічного періоду гаранти програм з підготовки докторів філософії повинні 

керувати не менше як двома здобувачами за спеціальністю програми; бажано, щоб 

члени робочої групи керував не менше, ніж одним здобувачем. 

 

Для кандидатів наук: мати  

1. науковий ступінь кандидата наук за відповідною або спорідненою 

спеціальністю та вчене звання;  

2. не менше п’яти років стажу наукової або науково-педагогічної роботи 

на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній програмі;  

3. наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз, зокрема Sсорus або Web of science core collection (не менше 5 

за останні 5 років); 

4. наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз Sсорus або Web of science core collection (не менше однієї 

статті щорічно, починаючи з 2016 р.); 

5. одноосібні наукові публікації у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України , та/або авторських свідоцтв, та/або 

патентів загальною кількістю не менше п’ять досягнень за останні п’ять років; 

6. наявність виданої монографії або підручника, або навчального 

посібника, що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим 

власним внеском не менше 3-х ум.-др. арк.) (за останні 5 років) за спеціальністю; 

7. наукове керівництво (консультування) не менше як 2-а здобувачами, 

які одержали документ про присудження наукового ступеня або студентами, які 

зайняли призове місце на 2 етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),  

8. виконувати функції наукового керівника або відповідального 



 
 

виконавця наукової теми (проекту), або члена редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання; 

Кандидати наук мають право керувати здобувачами наукових ступенів не 

більше як за двома спеціальностями. 

 

Асистенти наукових керівників докторантів повинні відповідати таким 

вимогам, мати: 

1. науковий ступінь кандидат наук (доктора філософії) за відповідною або 

спорідненою спеціальністю та вчене звання;  

2. не менше п’яти років стажу наукової або науково-педагогічної роботи на 

посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній програмі;  

3. наукову публікацію у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричних баз Sсорus або Web of science core collection або 5 публікацій у 

фахових періодичних виданнях України, що представлені у міжнародних 

наукометричних базах за останні 5 років; 

4. наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів 

загальною кількістю п’ять досягнень за останні 5 років; 

5. керівництво студентом, який зайняв призове місце на 2 етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),  

6. виконувати функції відповідального виконавця наукової теми (проекту) 

або проводити наукові дослідження за науково-дослідними темами, що 

відповідають спеціальності програми. 


