
Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників закладів вищої освіти та порядок їх заміщення

1. Основними посадами науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти є:
1) керівник (ректор, президент, начальник, директор);
2) заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, 

заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов'язана з освітнім або науковим процесом;
3) директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з освітнім 

або науковим процесом;
4) декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з освітнім 

або науковим процесом;
5) директор бібліотеки;

51) директор музею;

(частину першу статті 55 доповнено пунктом 51

 згідно із Законом України від 02.09.2020 р. N 849-IX)
6) завідувач (начальник) кафедри;
7) професор;
8) доцент;
9) старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;
10) науковий працівник бібліотеки;

101) науковий працівник музею;

(частину першу статті 55 доповнено пунктом 101

 згідно із Законом України від 02.09.2020 р. N 849-IX)
11) завідувач аспірантури, докторантури.
2. Основними посадами педагогічних працівників закладів вищої освіти є:
1) викладач;
2) методист.
3. Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти 

установлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік посад наукових працівників закладу вищої освіти 
визначається відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

4. Посади педагогічних працівників можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною 
спеціальністю.

5. Статутом закладу вищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові 
вимоги до осіб, які можуть займати посади педагогічних працівників.

6. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником закладу вищої 
освіти. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації 
визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 
звання.

7. Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх 
присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

9. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або 
вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

10. Статутом закладу вищої освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові 
вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників.

11. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - завідувачів (начальників) 
кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) 
передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої освіти.

Заклади вищої освіти можуть укладати короткострокові трудові договори з іноземними громадянами 
відповідно до законодавства.

(частина одинадцята статті 55 у редакції
 Закону України від 06.06.2019 р. N 2745-VIII)

12. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними 
працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим 
договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

13. Особа у закладі вищої освіти не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають 
виконання адміністративно-управлінських функцій.



Закон України, Верховна Рада України, від 01.07.2014 № 1556-VII,
«Про вищу освіту» 
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