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Керівникам закладів вищої освіти
та наукових установ
Про відповідальність керівників
та вчених (науково-технічних) рад
закладів вищої освіти (наукових установ)
за прийняті ними рішення
про присвоєння вчених звань
Відповідно до підпункту 13 частини другої статті 36 та частини четвертої
статті 54 Закону України «Про вищу освіту» присвоєння вчених звань
професора, доцента та старшого дослідника і подання відповідних рішень на
затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки віднесено до
повноважень вчених (науково-технічних) рад закладів вищої освіти (наукових
установ).
Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
14 січня 2016 року № 13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
З лютого 2016 р. за № 183/28313, встановлює, що одним із критеріїв оцінки
науково-педагогічної діяльності здобувачів вчених звань є наявність наукових
праць, які опубліковані у періодичних виданнях, включених до наукометричних
баз Scopus або Web o f Science.
Аналіз атестаційних справ здобувачів вчених звань, які розглядалися
атестаційною колегією Міністерства упродовж 2017-2018 років, показує
поширення сфальсифікованих публікацій з незаконним використанням назв
видань, включених до вказаних наукометричних баз, публікацій, неіндексованих
у наукометричних базах, та академічного плагіату у публікаціях здобувачів
вчених звань. Кожен такий факт є підставою для скасування відповідного
рішення вченої ради.
Наголошуємо, що заклади вищої освіти (наукові установи) здійснюють
заходи із запобігання академічному плагіату - оприлюдненню (частково або
повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як
результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню опублікованих
текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення
авторства, що п е р е д б І ^ й Ц ^ ф ^ г р ^ ^ б б ^ о їб ^ І т т і 69 Закону України «Про
вищу освіту».

На підставі підпункту 4 частини третьої статті 34 цього ж Закону керівник
закладу вищої освіти (наукової установи) відповідає за результати діяльності
закладу вищої освіти (наукової установи).
З огляду на зазначене, звертаємо увагу керівників та вчених (науковотехнічних) рад закладів вищої освіти (наукових установ) на необхідність
дотримання вимог нормативно-правових актів з питань присвоєння вчених
звань, ретельного відстеження наявності публікацій у здобувачів вчених звань та
неухильного дотримання ними принципів академічної доброчесності.
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