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Зміни до порядку про присвоєння вчених звань: посилено 

відповідальність за академічну недоброчесність та покращено доступ до 

науково-педагогічної діяльності осіб з інвалідністю І групи 

Уряд посилив відповідальність за порушення академічної доброчесності 

під час отримання вченого звання – окремо уточнено, що за таке порушення не 

лише відмовлятимуть у присвоєнні звання, а й позбавлятимуть його. 

Відповідну постанову було прийнято на засіданні Уряду 25 квітня 2018 р.  

(Урядовий портал). 

«Ми маємо розвивати культуру академічної доброчесності у нашому 

академічному середовищі, посилювати відповідальність за порушення 

академічної доброчесності. Саме тому в порядку було окремо уточнено, що в 

разі недотримання вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань, 

зокрема за порушення академічної доброчесності, атестаційна колегія МОН 

скасовує рішення вченої ради та відмовляє у видачі державного документа про 

присвоєння вченого звання. Більш того, в порядку відтепер прописано, що в 

разі виявлення МОН порушення вимог законодавства з питань присвоєння 

вчених звань, зокрема за порушення академічної доброчесності, особа, якій 

присвоєно вчене звання, може бути позбавлена такого звання шляхом 

затвердження атестаційною колегією МОН рішення вченої ради про 

позбавлення вченого звання в установленому МОН порядку», – розповів 

заступник міністра освіти і науки України Ю. Рашкевич. 

Щоб покращити доступ до науково-педагогічної діяльності осіб з 

інвалідністю І групи, для них було дещо полегшено вимоги для отримання 

вчених звань. Також урівняні можливості діячів культури та мистецтв у 

отриманні вченого звання доцента. 

«У попередній редакції порядку вчене звання доцента присвоювалось 

діячам культури та мистецтв, які мають суспільне визнання, в результаті чого 

отримали почесне звання “Народний артист України”, “Народний художник 

України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв 

України”. Тепер цей список розширено званнями “Заслужений артист України”, 

“Заслужений художник України”, “Заслужений архітектор України”, 

“Заслужений працівник культури України”, “Заслужений майстер народної 

творчості України”, – пояснив Ю. Рашкевич. 

Ще частину правок до документа зробили для того, щоб технічно привести 

його у відповідність до нового законодавства. Так, змінено неактуальні 

терміни, наприклад, термін «вищий навчальний заклад» замінено терміном 

«заклад вищої освіти», що відповідає Закону «Про освіту». 
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