
Затверджено  

Наказ №170-з від 15.09.2016 

 

ПОРЯДОК 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників у Мукачівському державному університеті  

та укладання  з ними трудових договорів (контрактів) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Університету 

здійснюється на основі конкурсного відбору (ч.3 ст.54 Закону України «Про освіту»). 

1.2. Порядок визначає послідовність дій проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Мукачівського державного 

університету (далі – Університет), а саме: завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших 

викладачів, концертмейстерів та асистентів. 

1.3. Цей Порядок розроблено на підставі Законів України «Про освіту» і «Про вищу 

освіту», Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України 05.10.2015 року №1005 ( в новій редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015р. №1230), Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

№1187 від 30.12.2015 року та Статуту Мукачівського державного університету. 

 1.4. Кожен із претендентів може ознайомитись із цим Порядком на офіційному веб-

сайті або у відділі кадрів Університету. 

 

2. КОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 
2.1. Конкурс – це процедура обрання на вакантну посаду науково-педагогічних 

працівників у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ), що має на меті забезпечити ВНЗ 

фахівцями, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти.  

2.2. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, 

рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною 

комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття  вакантних посад науково-педагогічних 

працівників. 

2.3. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується 

ректором, про що видається наказ. 

2.4. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться:  

– на вакантні посади (посада вважається вакантною після звільнення науково-

педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні 

нової посади до штатного розпису Університету); 

– на посади, які згідно з наказом ректора, зайняті на термін до проведення конкурсу. 

2.5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу можливе без попередньої згоди первинної профспілкової організації працівників та 

студентів Університету (стаття 43-1 КЗпП України ) у разі звільнення з суміщуваної роботи у 

зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником. 

2.6. В порядку обрання за конкурсом заміщуються посади деканів факультетів та 

директорів коледжів (ч. 1 ст.43 Закону України «Про вищу освіту», а також завідувачів 
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кафедр, директора наукової бібліотеки, професора та доцента (пп.7 ч.2 ст.36 Закону України 

«Про вищу освіту»). 

2.7. Вакантними не вважаються та заміщуються без проведення конкурсу посади 

науково-педагогічних працівників, які: 

– вивільнені тимчасово через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, 

відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку; 

– зайняті одинокими матерями при наявності дитини віком до 14 років або/та 

дитини-інваліда; 

– підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від основної 

роботи (ч.6 ст.60 Закону «Про вищу освіту»); 

– призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі 

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про 

проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого 

періоду або до дня фактичної демобілізації (ст.119 КЗпПУ). Гарантії, визначені у частинах 

третій та четвертій статті 119 КЗпПУ, зберігаються за працівниками, які під час проходження 

військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на 

лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, 

на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) 

військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними 

лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи 

їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими. 

– зайняті за сумісництвом. 

2.8. 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 згідно ст.55 Закону України «Про вищу освіту» або ж 

можуть заміщуватися за трудовим договором працівниками за сумісництвом. 

2.9. Злиття або поділ структурних підрозділів Університету не є підставою для 

оголошення конкурсу та проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників, крім керівника підрозділу. 

2.10. Ректор Університету при утворенні нової кафедри ( в тому числі, шляхом злиття, 

поділу) призначає виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк до проведення виборів, 

але не довше, ніж на три місяці. 

2.11. Ректор Університету при утворенні нового факультету можу призначити 

виконувача обов’язків керівника цього факультету на строк до проведення виборів керівника 

факультету, але не більше як на три місяці.  

 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДИ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
3.1. Відповідно до ч.9 ст.55 Закону України «Про вищу освіту» посади науково-

педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене 

звання, а також особи, які мають ступінь магістра1 і за своїми професійно-кваліфікаційними 

якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

                                 
1 При цьому вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) 

прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра  відповідно до пп.2 п.2 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про вищу освіту». 
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затверджених Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.) та умовам оголошеного конкурсу, 

зокрема: 

– постійно підвищують професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність2; 

– забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних 

дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності. Відповідність 

спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його 

спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або про вчене 

звання або науковою спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом 

не менше п’яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування 

тривалістю не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї 

навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях 

України, або виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни 

згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України (з 01.09.2017 року). 

– дотримуються норм педагогічної етики і моралі, поважають честь і гідність осіб, які 

навчаються в Університеті, прищеплюють їм любов до України, а також виховують їх у дусі 

патріотизму і поваги до Конституції України; 

– дотримуються Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Статуту 

університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку Мукачівського державного 

університету та Колективного договору. 

3.2. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються: 

– на посаду завідувача кафедри – особи, які мають науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи за 

профілем кафедри ;  

– на посаду професора: 

1) особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри; 

2) особи, які: 

– мають науковий ступінь доктора відповідних наук; 

– мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника); 

– мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 9 років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або 

його заступника) кафедри; 

– мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний 

посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок 

не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх підготовки; 

– мають не менше 6 наукових праць у фахових виданнях України та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які 

не є перекладами з інших мов (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових 

виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий 

патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується 

наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України); 

– беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 

міжнародних); 

– здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні наукової роботи за 

конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та 

інше); 

– готують науково-педагогічні кадри; 

                                 
2 Особи, які за останні 5 років проходили підвищення кваліфікації та стажування. 
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– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

3) особи, які: 

– мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата) відповідних наук; 

– мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника); 

– мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 14 років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або 

його заступника) кафедри; 

– мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний 

посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок 

не менше 3 др. арк.) або здійснюють керівництво з їх підготовки; 

– мають не менше 15 наукових праць у фахових виданнях України та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 2 публікацій у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які 

не є перекладами з інших мов (відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових 

виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий 

патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується 

наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України); 

– беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 

міжнародних); 

– здійснюють керівництво або беруть участь у виконанні наукової роботи за 

конкретною формалізованою темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та 

інше); 

– підготували не менше 3 докторів філософії (кандидатів наук) або 2 докторів 

філософії (кандидатів наук) і є керівником не менше 1 кандидатської дисертації; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

4) діячі культури і мистецтв, які: 

– удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», 

«Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв 

України»; 

– мають вчене звання доцента; 

– мають стаж педагогічної роботи не менше як 9 років на посаді асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри; 

– мають значні особисті творчі досягнення: 

 у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, 

відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній 

сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні 

постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; 

– мають не менше 6 наукових праць у фахових виданнях України чи провідних 

наукових виданнях інших держав; 

– які особисто підготували не менше 4 осіб, удостоєних почесних звань України, 

або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

– на посаду доцента: 

1) особи, які мають вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника) за профілем кафедри; 



5 

 
2) особи, які мають: 

– науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора відповідних 

наук; 

– мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 4 років на посаді 

асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри; 

– мають навчально-методичні праці, в тому числі, підручник або навчальний 

посібник, підготовлений одноосібно чи в складі авторського колективу (авторський внесок 

не менше 3 др. арк.); 

– мають не менше 4 наукових праць у фахових виданнях України та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше 1 публікації у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які 

не є перекладами з інших мов. (Відсутність достатньої кількості наукових праць у фахових 

виданнях України може бути замінена отриманими патентами на винахід. Кожен отриманий 

патент на винахід, який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються 

наукових напрямів кафедри прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України). 

– беруть участь у наукових конференціях (не менше 5, в тому числі 3 

міжнародних); 

– беруть участь у виконанні наукової роботи за конкретною формалізованою 

темою (держбюджет, госпдоговори, міжнародні гранти та інше); 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

3) діячі культури і мистецтв, які: 

– удостоєні відповідно почесного звання «Народний артист України», 

«Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв 

України»; 

– мають стаж педагогічної роботи не менше як 4 років на посаді асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри; 

– мають значні особисті творчі досягнення: 

 у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, 

відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; 

в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній 

сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; 

у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні 

постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; 

– мають не менше 4 наукових праць у фахових виданнях України чи провідних 

наукових виданнях інших держав; 

– які особисто підготували не менше 3 лауреатів міжнародних та державних 

премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів; 

– викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри. 

– на посаду старшого викладача – особи, які: 

1) мають стаж науково-педагогічної роботи не менше як 3 роки на посаді асистента 

або іншій посаді науково-педагогічного працівника; 

2) є авторами (співавторами) не менше 3 наукових праць у фахових виданнях 

України та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (відсутність 

достатньої кількості наукових праць у фахових виданнях України може бути замінена 

отриманими патентами на винахід Кожен отриманий патент на винахід, який пройшов 

кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових напрямів кафедри 

прирівнюється до 2 статей у фахових виданнях України). 

3) беруть участь у наукових конференціях; 
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4) викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри; 

– на посаду асистента – особи, які: 

1) мають ступінь магістра за профілем кафедри; 

2) здатність вести науково-педагогічну роботу. 

 

– на посаду концертмейстера – особи, які: 

1) мають ступінь магістра за профілем кафедри; 

2) значні особисті досягнення у професійній сфері: здатність організовувати і 

здійснювати музичний супровід навчально-виховного процесу, виступів на концертах і 

конкурсах; виконувати на високому рівні весь музичний матеріал; володіти методикою 

репетиційної роботи та здійснювати музично-просвітницьку діяльність. 

3.3. Науково-педагогічний працівник, який працює в Університеті та претендує на 

продовження трудових відносин на конкурсній основі, не менше ніж за три місяці до 

закінчення строку трудового договору (контракту) подає на кафедру для затвердження звіт 

про свою навчально-методичну, наукову та організаційну роботу за період дії трудового 

договору (контракту).  

При оцінюванні результатів роботи науково-педагогічного працівника кафедра 

керується вимогами, затвердженими наказом ректора. 

3.4. При проведенні конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

на умовах сумісництва або суміщення необхідно враховувати вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, 

установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 та інших нормативно-правових актів. 

 

4. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ 

 
4.1. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує ректор Університету, про що 

видається відповідний наказ.  

4.2. Конкурс проводиться поетапно:  

– оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Університету та у місцевих друкованих засобах 

масової інформації; 

– прийом документів відділом кадрів від осіб, які бажають взяти участь у 

конкурсі, та їхній попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним 

вимогам до відповідної посади; 

– конкурсний відбір та обрання за конкурсом. 

4.3. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею 

статусу вакантної, а в порядку обрання за конкурсом не пізніше, ніж за три місяці до 

закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з науково-педагогічним працівником 

(не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею статусу вакантної). Дата публікації 

оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу. 

4.4. Оголошення має містити:  

– повну назву Університету, адресу та номери телефонів; 

– найменування посад, на які оголошено конкурс; 

– основні вимоги до претендентів (науковий ступінь, вчене звання тощо); 

– строки подання заяв та документів, їх стислий перелік; 

– адресу подання документів. 
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4.5. Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі не може бути меншим ніж 

один місяць від дня опублікування оголошення про конкурс. Відмова у прийнятті заяви про 

участь у конкурсі допускається у випадках порушення строків подачі документів. 

4.6. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора 

університету, про що може бути передбачене оголошення у такому самому порядку. 

4.7. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до відділу кадрів 

Університету такі документи: 

– заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, написану власноруч; 

– заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

– дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

– копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

стажування; 

– копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11); 

– копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із 

зазначенням дати засвідчення; 

– список наукових праць та винаходів; 

– звіт про науково-педагогічну роботу за попередній період. 

4.8. Науково-педагогічні працівники Університету, що переобираються на наступний 

термін, подають заяву на ім’я ректора, список наукових праць та винаходів за звітний період, 

ксерокопію документа про підвищення кваліфікації або стажування (протягом терміну 

попереднього контракту), висновок кафедри про попереднє обговорення кандидатури 

претендента на заміщення відповідної посади, звіт про роботу претендента за попередній 

період, а для претендентів на заміщення посади завідувача кафедри – також запропонована 

ним  Програма розвитку кафедри. 

4.9. Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі складає один місяць від 

дня опублікування оголошення про конкурс. Після закінчення встановлених умовами 

конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не приймаються. 

Забороняється вимагати від претендента відомостей і документів, надання яких не 

передбачено чинним законодавством. 

4.10. Особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, і не відповідає вимогам, 

встановленим Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу, не 

допускається до участі в ньому, про що  повідомляється письмово шляхом надсилання листа 

з повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше 3 робочих днів з моменту 

встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного конкурсу. 

4.11. Термін проведення конкурсу на заміщення  посад науково-педагогічних 

працівників становить два місяці без урахування  канікулярного періоду) після завершення 

прийняття заяв претендентів . 

4.12. Для організації конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

наказом ректора створюється експертно-кваліфікаційна комісія. До складу експертно-

кваліфікаційної комісії входять: перший проректор  – голова комісії, проректор з науково-

педагогічної роботи, голова первинної профспілкової організації працівників та студентів 

Університету, учений секретар університету, начальник відділу кадрів, начальник 

юридичного відділу університету, секретар експертно-кваліфікаційної комісії. На засідання 

експертно-кваліфікаційної комісії запрошуються декан факультету, завідувач кафедри та 

претендент на вакантну посаду. 

4.13. Кандидатури претендентів на заміщення посад професорів, доцентів, старших 

викладачів, асистентів попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності (у 

разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди).  

Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду 

завідувача кафедри, проводить за дорученням ректора проректор з науково-педагогічної 

роботи або декан факультету. 
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4.14. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента (що не є працівником 

Університету) кафедра може запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, 

провести практичні заняття в присутності членів відповідної кафедри. 

За бажанням претендентів їм може бути надана можливість для ознайомлення зі 

структурним підрозділом, де вони мають намір працювати. 

4.15. За результатами розгляду заяв, документів та проведення відкритого заняття за 

кожною кандидатурою, яка бере участь у конкурсі, кафедра відкритим або таємним 

голосуванням – простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри штатних 

науково-педагогічних працівників – приймає мотивоване рішення щодо рекомендації 

претендента на відповідну посаду, оформляє його як витяг з протоколу засідання та передає 

до відділу кадрів. 

Рішення кафедри у процесі проведення конкурсу вважається дійсним, якщо в 

голосуванні взяли участь не менше 2/3 штатних науково-педагогічних працівників кафедри. 

Негативний висновок кафедри не може бути підставою  для відмови претенденту в 

розгляді його кандидатури експертно-кваліфікаційною комісією. 

4.16. Кандидатури претендентів на заміщення посади директора наукової бібліотеки 

попередньо обговорюються на зборах трудового колективу бібліотеки в їх присутності. 

Збори трудового колективу, на якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду 

директора бібліотеки, проводяться за дорученням ректора першим проректором 

Університету. 

Висновки трудового колективу бібліотеки про професійні та особисті якості 

претендентів рекомендуємо затверджуються відкритим або таємним голосуванням та 

передаються у відділ кадрів  з подальшою передачею на розгляд експертно-кваліфікаційної 

комісії. 

4.17. Відділ кадрів підготовлений пакет документів по кожному претенденту передає 

на розгляд експертно-кваліфікаційної комісії для здійснення перевірки поданих 

претендентами документів на відповідність встановленим вимогам. 

Відділ кадрів університету своєчасно інформує претендента й завідувача кафедри про 

місце та дату проведення засідання експертно-кваліфікаційної комісії, завідувач кафедри – 

претендента про місце та дату проведення засідання кафедри, вчений секретар вченої ради 

університету (факультету) – претендента про місце та дату проведення засідання вченої ради 

університету (факультету), на яких відбудеться обговорення кандидатур претендентів на 

посаду і обрання за конкурсом. 

4.18. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів. Рішення комісії є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її 

складу. Якщо голоси розподілилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував 

голова експертно-кваліфікаційної комісії та доводяться до відома претендентів до засідання 

вченої ради. 

Секретар експертно-кваліфікаційної комісії за результатами засідання направляє 

витяги з протоколу засідання для розгляду на вчених радах. 

Негативний висновок за результатами попереднього обговорення та/або в 

рекомендаціях конкурсної комісії не є підставою для відмови претенденту в розгляді його 

кандидатури вченою радою. 

4.19. Вчена рада університету обирає таємним голосуванням на вакантні посади 

деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора наукової бібліотеки, 

директорів коледжів.  

Вчена рада факультету обирає таємним голосуванням на вакантні посади старших 

викладачів, асистентів, концертмейстерів.  

Правила проведення голосування передбачені Регламентом вченої ради. 
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4.20. Наступного дня після засідання вченої ради Університету (факультету) секретар 

передає витяг з протоколу засідання ради з відповідним рішенням по кожній кандидатурі до 

експертно-кваліфікаційної комісії. 

4.21. Експертно-кваліфікаційна комісія надає рекомендації щодо терміну обрання 

претендентів на відповідні посади директорів коледжів, деканів факультетів, завідувачів 

кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки, керівників відокремлених структурних 

підрозділів, доцентів, старших викладачів, асистентів відкритим голосуванням – простою 

більшістю голосів членів експертно-кваліфікаційної комісії. 

4.22. Рішення вченої ради набирає чинності після його введення в дію ректором 

Університету. Якщо претендент за результатами конкурсу обійматиме дві та більше посади, 

що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій, то наказ про його 

звільнення з зайнятих посад має бути підписаний до введення в дію рішення вченої ради.  

4.23. Якщо при проведенні конкурсу заміщення посади науково-педагогічного 

працівника не було подано жодної заяви або жоден претендент не був допущений до 

конкурсу, жоден (єдиний) з претендентів не набрав більше половини голосів присутніх 

членів Вченої ради або переможець конкурсу не був виявлений за результатами повторного 

голосування, або результати конкурсу не були введені в дію (затверджені) мотивованим 

рішенням ректора , то конкурс  вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно 

впродовж одного місяця. 

4.24. Подані документи і матеріали експертно-кваліфікаційної комісії зберігаються у 

відділі кадрів. 

 

5. УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) 

 
5.1. Відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про освіту» науково-

педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в 

тому числі за контрактом, який є підставою для призначення на посаду. 

5.2. Відповідно до підпункту сьомого частини третьої статті 34 Закону України «Про 

вищу освіту» керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень 

призначає на посаду науково-педагогічних працівників.  

5.3. Рішення Вченої ради університету, рекомендація експертно-кваліфікаційної 

комісії та заява обраної особи є підставою для укладення  трудового договору (контракту) і 

видання наказу про прийняття особи на роботу (переведення на іншу посаду, продовження 

трудових стосунків). 

5.4. При прийнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, продовження трудових 

відносин) після успішного проходження конкурсу укладають строковий трудовий договір 

(контракт) терміном від 1 до 5 років. Строк трудового договору (контракту) може також 

установлюватися за погодженням сторін, але не більше ніж на п’ять років. Вносити 

пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має право кожна із сторін, крім 

посад деканів факультетів, директорів коледжів, завідувачів кафедр, для яких передбачено 

обрання строком на 5 років відповідно до частини першої статті 43 та частини шостої статті 

35 Закону. 

5.5. Якщо контракт укладений на термін, менший ніж 5 років, допускається за згодою 

сторін продовжувати контракт за додатковою угодою без оголошення конкурсу в межах 5 

річного терміну з дня укладення першого контракту після проведення конкурсу. 

 

6. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
6.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками 

може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, передбаченому законодавством про 

працю. 
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6.2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного працівника 

трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового 

договору (контракту). 

Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, звільняються 

у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту). 

6.3.Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до закінчення 

строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких випадках 

проводиться за наказом ректора університету відповідно до чинного законодавства про 

працю. 

6.4. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
7.1. Внесення змін до Порядку оформляється шляхом викладення його в новій 

редакції. 


