
Присвоєння вченого звання СТАРШОГО ДОСЛІДНИК 

Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам закладів 
вищої освіти або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за 
конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом: 

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), 
доктора наук; 

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. 

 

 


