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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про професора-консультанта (далі – Положення) Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (далі – Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», інших 

нормативно-правових актів, Статуту Університету, Колективного договору 

Університету, Положень Університету тощо. 

1.2 Положення визначає вимоги, яким повинна відповідати особа, якій 

присвоюється звання професора-консультанта, сфери діяльності та порядок роботи 

такої особи. 

1.3 Положення  розроблено з метою використання багаторічного досвіду, 

наукового і освітнього потенціалу докторів наук і професорів, їх досвіду підготовки 

висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, а також для забезпечення 

спадкоємності в освітньому і науковому процесах, підготовки науково-педагогічних 

кадрів для Університету. 

1.4 Звання професора-консультанта присвоюється Вченою радою 

Університету за обґрунтованим поданням Вчених рад навчально-наукових 

інститутів та письмової заяви кандидата. 

 

2  ВИМОГИ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ЗВАННЯ  

ПРОФЕСОРА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

2.1  Вчене звання професора-консультанта присвоюється особам, які: 

2.2.1 мають науковий ступінь доктора наук; вчене звання професора або 

доцента; стаж наукової або науково-педагогічної діяльності не менше 20 років; 

вийшли на пенсію і готові продовжувати наукову, методичну, педагогічну 

діяльність. Робота таких осіб є неоплачуваною та здійснюється на громадських 

засадах; 

2.2.2 мають науковий ступінь доктора наук; вчене звання професора або 

доцента; стаж наукової або науково-педагогічної діяльності не менше 10 років. Така 

особа виконує роботи відповідно до трудового договору та індивідуального плану. 

За потреби консультування таких осіб може бути організовано в дистанційному 

режимі з використанням інтерактивних можливостей платформ Skype, Moodle. 

 

3  ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ПРОФЕСОРА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

3.1 Професори-консультанти залучаються до роботи в Університеті для: 

 керівництва/участі в наукових дослідженнях; 

 наукового керівництва аспірантами; 

 консультування докторантів; 
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 консультування здобувачів вищої освіти, в тому числі кваліфікаційних 

робіт бакалаврів, магістрів, при підготовці здобувачів вищої освіти до участі в 

конкурсах наукових робіт та олімпіадах тощо; 

 підготовки підручників, навчальних посібників і інших навчально-

методичних матеріалів, їх рецензування; 

 роботи у складі навчально-методичної, науково-технічної рад, вчених рад 

навчально-наукових інститутів і Університету; 

 роботи у складі редакційних колегій наукових видань Університету; 

 проведення майстер-класів. 

3.2  Професори-консультанти зобов’язані: 

- додержуватись Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Університету; 

- виявляти турботу про підвищення авторитету Університету. 
 

 

 


