
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 
 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                         наказом ректора від «30»       12      2015 № 947 

        Ректор НМУ імені О.О. Богомольця 

        член-кореспондент НАМН України, 

        професор К.М. Амосова 

       ________________________ 

       «30»____12__________2015 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 

 вакантних посад науково-педагогічних працівників у  

 Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛЕНО  

Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця 

Протокол від 29.12.2015 № 7 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 



 Ре    Ректор НМУ імені О.О. Богомольц 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення визначає порядок та умови заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у Національному медичному університеті 

імені О.О. Богомольця (далі–Університет), а саме: проректорів, директорів 

інститутів, деканів, завідуючих кафедр, професорів, доцентів, старших 

викладачів, асистентів, викладачів, а також продовження трудових відносин на 

наступний термін і звільнення із займаної посади.  

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 № 1556 (далі-Закону), Статуту Університету та наказу МОН 

України «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 05.10.2015 № 1005.  

1.3. Відповідно до частини першої Закону основними посадами науково-

педагогічних працівників Університету є: ректор, проректор, діяльність якого 

безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, директор інституту 

та його заступник, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або 

науковим процесом, декан факультету, діяльність якого безпосередньо 

пов’язана з освітнім або науковим процесом, директор бібліотеки, завідувач 

аспірантури та докторантури, завідувач кафедри, професор, доцент, старший 

викладач, викладач, асистент.  

1.3. Відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про освіту» 

передбачено, що прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

здійснюється на основі конкурсного відбору. Конкурсний відбір проводиться на 

засадах: відкритості, гласності, законності, незалежності, об'ективності та 

обгрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до 

кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. 
 

 

2. Конкурсний відбір та обрання за конкурсом 
 

 

2.1. Конкурс – спеціальна форма добору науково-педагогічних працівників у 

вищих навчальних закладах, що має на меті забезпечити вищі навчальні 

заклади фахівцями, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти, 

що визначаються кваліфікаційними характеристиками відповідних посад.  

2.2. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника 

проводиться у випадку наявності вакантної посади науково-педагогічного 

працівника.  

Посада вважається вакантною:  

- після звільнення науково-педагогічного працівника; 

- у випадку закінчення строку дії строкового трудового договору(контракту) 

особи, яка обіймала відповідну посаду;  

- у випадку дострокового припинення (розірвання) строкового трудового 

договору (контракту), укладеного з науково-педагогічним працівником;  

- у випадку введення нової посади(ставки) до штатного розпису Університету. 



2.3. Якщо у науково-педагогічного працівника (крім декана факультету або 

директора інституту, завідувача кафедри) закінчується термін дії трудового 

договору (контракту) і досягнуто домовленості про продовження трудових 

відносин на новий строк (за погодженням з колективом кафедри), конкурс не 

оголошується, і з таким працівником укладається трудовий договір на строк до 

п’яти років. 

2.4. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу 

наявними штатними працівниками, ректор Університету призначає на вакантні 

посади науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором до 

проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році 

(п.12 ст.55 Закону).  

2.5. Поділ, об’єднання, а також зміна назв кафедр не є підставою для 

оголошення конкурсу та проведення конкурсу на заміщення посад науково-

педагогічних  працівників.   

2.6. Виконання обов’язків по вакантним посадам директора інституту, декана 

факультету та завідувача кафедри до обрання за конкурсом покладається 

наказом ректора на відповідну особу на строк не довше ніж до закінчення 

навчального року.  

2.7. Порядок заміщення посади за конкурсом поширюється на заміщення посад 

завідувачів (начальників), професорів, доцентів, асистентів, старших 

викладачів, викладачів, викладачів-стажистів, які є працівниками базових 

підрозділів, які мають відмінний від кафедри статус відповідно до 

законодавства України та статуту Університету з урахуванням частини п’ятої 

статті 33 Закону. 

2.8. У разі утворення нового факультету (навчально-наукового інституту), 

ректор, відповідно до частини третьої статті 43 Закону призначає виконувача 

обов’язків керівника цього факультету (навчально-наукового інституту) на 

строк до проведення виборів керівника факультету (навчально-наукового 

інституту). 

2.9. У разі утворення нової кафедри (у т.ч. шляхом злиття, поділу) ректор 

призначає виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк до проведення 

виборів. 

2.10. При проведенні конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників на умовах сумісництва або суміщення необхідно враховуються 

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.  

2.11. Конкурс н а заміщення посад проводиться не рідше ніж один раз на год. 

2.12. Посади науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію 

або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть 

заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на умовах строкового 

трудового договору (контракту) відповідно до частини шостої статті 60 Закону. 

2.13. Посади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (через 

відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку, підвищення кваліфікації), 

вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, 



визначеному законодавством України. Університет може проводити конкурс на 

заміщення посад, які займаються за сумісництвом.  

2.14. Статтею 119 Кодексу законів про працю України визначено, що за 

працівниками, призваними 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, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із 

бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких 

вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми 

власності. 

 Гарантії, визначені у частинах третій та четвертій цієї статті, 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. 
 

 

3. Вимоги до претендентів на посади науково-педагогічних працівників 
 

 

3.1. Відповідно до ч.9 ст.55 Закону посади науково-педагогічних працівників 

можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також 

особи, які мають ступінь магістра. При цьому вища освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання 

чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра 

відповідно до п.п. 2 п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону.  

3.2.1. Відповідно ч.2 ст.35 Закону претендент на посаду керівника 

факультету/директора інституту повинен мати науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання відповідно до профілю факультету (навчально-наукового 

інституту). Загальний стаж роботи науково-педагогічної роботи не менше п'яти 

років.  

3.3.2. Відповідно ч.6 ст.35 Закону претендент на посаду керівника кафедри 

повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до 

профілю кафедри. Загальний стаж роботи науково-педагогічної роботи не 

менше п'яти років, з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки 

заробітної плати). 

3.3.3. Претендент на посаду професора повинен мати повну вищу освіту 

(магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання 

професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-

педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах або 

закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового 

окладу (ставки заробітної плати. 



3.3.4. Претендент на посаду доцента повинен мати повну вищу освіту (магістр, 

спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання 

професора (доцента) відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-

педагогічної роботи не менше 3 років у вищих навчальних закладах або 

закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового 

окладу (ставки заробітної плати. 

3.3.5. Претендент на посаду асистента повинен мати повну вищу освіту, 

науковий ступінь, або ступінь магістра, без вимог до стажу роботи.  

3.3.6. Претендент на посаду старшого викладача повинен мати повну вищу 

освіту (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь кандидата наук або стаж 

наукової, науково-педагогічної роботи не менше 3 років у вищих навчальних 

закладах або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 

посадового окладу (ставки заробітної плати). 

3.3.7. Претендент на посаду викладача повинен мати повну вищу освіту, 

науковий ступінь, або ступінь магістра, без вимог до стажу роботи.  
 

 

4. Умови проведення конкурсу 
 

 

4.1. Конкурс на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 

в порядку конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує ректор 

університету, про що видається відповідний наказ. 

4.2. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Університету, а в разі конкурсного 

відбору або обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, директорів 

інститутів, завідувачів кафедр також у друкованих засобах масової інформації. 

Оголошення про проведення конкурсу має містити: 

- повну назву НМУ імені О.О. Богомольця із зазначенням його адреси і 

номерів контактних телефонів;  

- назви вакантних посад та кількість ставок на які оголошується конкурс;  

- строк подання заяв та документів для участі у конкурсі.  

В оголошенні може міститися додаткова інформація про умови роботи науково-

педагогічних працівників, яка не суперечить чинному законодавству.  

4.3. Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі становить не 

більше одного місяця з дня опублікування оголошення про конкурс в 

друкованих засобах масової інформації. Дата публікації оголошення вважається 

першим днем оголошення конкурсу. 

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

Університету такі документи:  

- заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі (пишеться власноруч);  

- особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх останнім місцем роботи 

(для претендентів, які не працюють в Університеті);  

- фотокартку розміром 4 x 6 см;  

- автобіографію (для претендентів, які не працюють в Університеті);  

- завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, 

науковий ступінь та вчене звання (для претендентів, які не працюють в 

Університеті);  



- копію паспорта громадянина України, засвідчену відділом кадрів (для 

претендентів, які не працюють в Університеті);  

- список наукових праць, завірений за місцем роботи;  

- копію посвідчення або сртифіката про підвищення кваліфікації або 

стажування протягом останніх 5 років;  

- характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для 

претендентів, які не працюють в Університеті);  

- оригінали всіх документів, необхідних для перевірки матеріалів, що 

надані до відділу кадрів претендентами на посаду (для претендентів, які не 

працюють в Університеті);  

- витяг з протоколу засідання кафедри, трудового коллективу факультету або 

інституту, про рекомендацію до обрання  

Документи щодо участі у конкурсі подаються особисто претендентом або 

надсилаються поштою. 

4.5. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають повну 

вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають 

вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників Законом України 

"Про вищу освіту" та умовам оголошеного конкурсу.  

4.6. Особа, яка подала заяву і не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, не 

допускається до участі в ньому, про що отримує письмову відмову за підписом 

голови кадрової комісії або його заступника у вигляді листа з повідомленням 

про вручення поштового відправлення. Не дпускається немотивована відмова 

щодо участі в конкурсі та вимоги щодо надання не передбачених 

законодавством України в цьому випадку відомостей і документів. 

4.7. Рішення про відмову щодо участі у конкурсі може бути оскаржене 

претендентом на посаду у встановленому законодавством порядку 

4.8. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають 

бути ознайомлені з цим Положенням і професійно-кваліфікаційними вимогами 

до відповідної посади та своєчасно поінформовані під розпис про дату та місце 

проведення засідання кафедри та/або трудового колективу 

факультету/інституту, кадрової комісії, дату та місце засідання Вченої ради 

Університету (факультету/інституту), на яких відбудеться обговорення 

кандидатур претендентів на посаду та вибори. 
 

 

5. Процедура відбору кандидатів 
 

 

5.1.Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників наказом ректора створюється кадрова комісія. 

Кадрову комісію очолює один з проректорів Університету.  

5.2.До складу кадрової комісії входять представники від всіх категорій науково-

педагогічних працівників, а саме: проректорів, директорів інститутів, деканів 

факультетів, завідувачів кафедрами, інших науково-педагогічних працівників, а 

також, начальник відділу кадрів, начальник юридичного відділу, голова 

профкому, представник студентського парламенту.  

5.3. Головними завданнями кадрової комісії є:  



1) перевірка відповідності поданих претендентами документів вимогам, 

встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про 

вищу освіту» та умовами конкурсу;  

2) ухвалює рекомендації стосовно претендентів на посади директорів 

інститутів, факультетів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, асистентів, 

старших викладачів та викладачів. 

 3) надання ректору та Вченій раді Університету, інституту, факультету 

обґрунтованих пропозицій (рекомендацій) щодо претендентів на посади 

науково-педагогічних працівників, які в подальшому, за згодою сторін, можуть 

бути внесені до трудового договору (контракту); 

 3) надання ректору пропозицій при вирішенні питань щодо продовження 

терміну роботи науково-педагогічним працівникам; перейменування назв 

кафедр, перейменування посад науково-педагогічних працівників. 

5.4. Після закінчення строку подачі заяв та документів кадрова комісія вивчає 

відповідність документів, поданих претендентами на участь у конкурсі, 

вимогам Закону України «Про вищу освіту» та умовам конкурсу; розглядає 

висновки за результатами попереднего обговорення та окремих думок їх 

учасників, інформації про роботу претендентів в Університеті за попередній 

період (якщо претендент працював в Університеті до проведення конкурсного 

відбору за основним місцем роботи або за сумісництвом). 

5.5. Після співбесіди з кандидатом на посаду, оцінки його діяльності, кадрова 

комісія на засіданні приймає рішення, кого з претендентів пропонувати Вченим 

радам на заміщення посад, відповідно до умов оголошеного конкурсу, як таких, 

що відповідають вимогам посади.  

5.5. Рішення кадрової 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 кадрової комісії. 

5.6. Негативний висновок за результатами попереднього обговорення та/або в 

рекомендаціях конкурсної комісії не є підставою для відмови в розгляді його 

кандидатури Вченою радою. 
 

 

 6. Порядок обрання науково-педагогічних працівників 
 

 

6.1. Обрання проректора.  

6.1.1. Кандидатура на посаду проректора попередньо погоджуеться із МОЗ 

України. Проректор обирається з числа висококваліфікованих науково- 

педагогічних працівників, які мають науковий ступінь або вчене звання  

6.1.2. Проректор обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою 

радою Університету з урахуванням висновків кадрової комісії строком на п’ять 

років.  

6.1.3. Кандидатури претендентів на заміщення посади проректора попередньо 

обговорюються на кадровій комісії. Для оцінки рівня професійної кваліфікації 

претендента кадрова комісія може запропонувати йому виступити із своєю 

програмою.  



6.1.4. Висновки кадрової комісії про професійні та особисті якості претендентів 

передаються на розгляд Вченої ради Університету. Претенденти мають бути 

ознайомлені з висновками кадрової комісії до засідання. Перед голосуванням 

щодо кожної кандидатури претендентів на посаду проректора оголошується 

висновок кадрової комісії і проводиться обговорення в їх присутності.  

6.1.5. Прізвища претендентів на займання посади проректора вносяться до 

одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої Університету 

має право голосувати лише за одну кандидатуру. При всіх інших варіантах 

голосування бюлетені вважаються недійсними.  

6.1.6. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із числа членів Вченої ради Університету в кількості не менше трьох 

членів Вченої ради Університету. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена 

рада Університету відкритим голосуванням.  

6.1.7. Рішення Вченої ради Університету при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. 

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % голосів присутніх 

членів Вченої ради.  

6.1.8. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів на посаду проректора, голоси розділились порівну, проводиться 

повторне голосування на цьому ж засіданні Вченої ради. При повторенні такого 

самого результату голосування конкурс вважається таким, що не відбувся і 

оголошується повторно.  

6.1.9. Якщо при проведенні конкурсу на посаду проректора не було подано 

жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів 

присутніх членів Вченої ради, то конкурс також вважається таким, що не 

відбувся і оголошується повторно.  

6.1.10. Рішення Вченої ради Університету є підставою для укладення контракту 

з обраною особою та видання наказу ректора про прийняття або затвердження її 

на посаді.  

 

6.2. Обрання декана факультету та директора інституту. 

6.2.1. Декан факультету або директор інституту обирається з числа науково-

педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання відповідно до профілю факультету/інституту. 

6.2.2. Кандидатури претендентів на заміщення посади декана факультету або 

директора інституту можуть висувати Вчена рада факультету або інституту, 

кафедри, а також окремі науково-педагогічні працівники.  

6.2.3.Висновки трудового колективу факультету або інституту та кадрової 

комісії про професійні та особисті якості претендентів та відповідні 

рекомендації передаються на розгляд Вченої ради Університету. Претенденти 

мають бути ознайомлені з висновками трудового колективу факультету або 

інституту до засідання Вченої ради. 

6.2.4. Обговорення декана факультету або директора інституту проводиться 

таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури 

претендентів на посаду декана факультету або директора інституту 

оголошується висновок трудового колективу факультету або інституту і 

проводиться обговорення в їх присутності.  



6.2.5. Декан факультету або директор інституту обирається за конкурсом 

таємним голосуванням Вченою радою Університету з урахуванням пропозицій 

трудового колективу факультету або інституту строком на п’ять років, але не 

може перебувати на цій посаді більш як два строки. 

6.2.6. Прізвища претендентів на займання посади декана факультету або 

директора інституту вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. 

Кожен член Вченої ради має право голосувати лише за одну кандидатуру 

претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються 

недійсними. 

6.2.7. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із членів Вченої ради Університету в кількості не менше трьох членів 

вченої ради. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада Університету 

відкритим голосуванням.  

6.2.8. Рішення Вченої ради Університету при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів вченої ради.  

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % голосів присутніх 

членів вченої ради.  

6.2.9. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів на займання посади декана факультету або директора інституту, 

голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж 

засіданні Вченої ради. При повторенні такого самого результату голосування 

конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.  

6.2.10. Якщо при проведенні конкурсу на займання посади декана факультету 

або директора інституту не було подано жодної заяви або жоден із претендентів 

не набрав більше 50% голосів присутніх членів вченої ради, то конкурс також 

вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.  

6.2.11. Рішення Вченої ради Університету є підставою для укладення трудового 

договору з обраною особою та видання наказу ректора про зарахування або 

затвердження її на посаді.  

 

6.3. Обрання завідувача кафедри. 

6.3.1. Завідувач кафедри обирається з числа науково-педагогічних працівників, 

які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до 

профілю кафедри.  

6.3.2. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням 

Вченою радою Університету з урахуванням пропозицій трудового колективу 

факультету або інституту та кафедри строком на п’ять років.  

Завідувач кафедри не може перебувати на посаді більш як два строки. 

6.3.3. Кандидатури претендентів на заміщення посади завідувача кафедри 

попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Для оцінки 

рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому 

попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття в 

присутності науково-педагогічних працівників Університету. Засідання 

кафедри, на якому обговорються кандидатурипретендентів на посаду 

завідувача, має проводити ректор Університету один із проректорів або 

керівник факультету/інституту. 



6.3.4. Висновки кафедри, трудового колективу факультету або інституту та 

кадрової комісії про професійні та особисті якості претендентів та відповідні 

рекомендації передаються на розгляд Вченої ради Університету.  

6.3.5.Засідання трудового колективу факультету або інституту, на якому 

обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, 

проводить один із проректорів або декан факультету/директор інституту. 

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри та трудового 

колективу факультету/інституту до засідання Вченої ради Уніерситету. 

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в розгляді 

його кандидатури Вченою радою Університету.  

6.3.5. Обрання завідувача кафедри Вченою радою Університету проводиться 

таємним голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури 

претендентів на посаду завідувача кафедри оголошується висновок кафедри та 

трудового колективу факультету або інституту і проводиться обговорення в їх 

присутності.  

6.3.6. Прізвища претендентів на займання посади завідувача кафедри вносяться 

до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 

Університету має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. 

При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.  

6.3.7. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із членів Вченої ради Університету в кількості не менше трьох членів 

вченої ради. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада Університету 

відкритим голосуванням.  

6.3.8. Рішення Вченої ради Університету при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів вченої ради.  

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % голосів присутніх 

членів вченої ради.  

6.3.9. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів на займання посади завідувача кафедри, голоси розділились 

порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж засіданні Вченої ради. 

При повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається 

таким, що не відбувся, і оголошується повторно.  

6.3.10. Якщо при проведенні конкурсу на займання посади завідувача кафедри 

не було подано жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% 

голосів присутніх членів Вченої ради, то конкурс також вважається таким, що 

не відбувся і оголошується повторно. 

6.3.11. Рішення Вченої ради Університету є підставою для укладання контракту 

з обраною особою і видання наказу про зарахування або затвердження ії на 

посаді. 

 

6.4. Обрання професора кафедри 

6.4.1. Професор обирається з числа науково-педагогічних працівників, які 

мають науковий ступінь або вчене звання.  

6.4.2. Професор обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою 

Університету з урахуванням рекомендації кафедри та трудового коллективу 

факультету строком до п’яти років.  



6.4.3. Кандидатури претендентів на заміщення посади професора попередньо 

обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Для оцінки рівня 

професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому 

прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття.  

6.4.3. Висновки кафедри та кадрової комісії про професійні та особисті якості 

претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд Вченої ради 

Університету. Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до 

засідання Вченої ради. Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти 

претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою.  

6.4.4. Обрання професора Вченою радою Університету проводиться таємним 

голосуванням. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на 

посаду професора оголошується висновок кафедри і проводиться обговорення в 

їх присутності.  

6.4.5. Прізвища претендентів на займання посади професора вносяться до 

одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 

Університету має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. 

При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.  

6.4.6. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із членів Вченої ради Університету в кількості не менше трьох членів 

вченої ради. Протокол лічильної комісії затверджує вчена рада Університету 

відкритим голосуванням.  

6.4.7. Рішення Вченої ради Університету при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради.  

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % голосів присутніх 

членів Вченої ради.  

6.4.8. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів на посаду професора, голоси розділились порівну, проводиться 

повторне голосування на цьому ж засіданні Вченої ради. При повторенні такого 

самого результату голосування конкурс вважається таким, що не відбувся і 

оголошується повторно.  

6.4.9. Якщо при проведенні конкурсу на посаду професора не було подано 

жодної заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів 

присутніх членів Вченої ради, то конкурс також вважається таким, що не 

відбувся і оголошується повторно.  

6.4.10. Рішення Вченої ради Університету є підставою для укладення трудового 

договору з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття або 

затвердження її на посаді.  

Термін трудового договору встановлюється за погодження сторін. Вносити 

пропозиції щодо терміну контракту має право кожна із сторін. 

 

6.5. Обрання доцента, асистента, старшого викладача, викладача. 

6.5.1. Доцент, асистент, старший викладач, викладач обирається з числа 

науково-педагогічних працівників відповідно до вимог передбачених пунктами 

3.3.4 – 3.3.7 розділом 3 цього Положення. 

6.5.2. Доцент, асистент, старший викладач, викладач обирається за конкурсом 

таємним голосуванням вченою радою факультету/інституту з урахуванням 

рекомендації кафедри строком до п’яти років. 



6.5.3. Кандидатури претендентів на заміщення посад доцента, асистента, 

старшого викладача, викладача попередньо обговорюються на відповідній 

кафедрі в їх присутності.  

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 

запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття. 

6.5.4. Висновки кафедри та кадрової комісії про професійні та особисті якості 

претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд Вченої ради 

факультету або інституту. Претенденти мають бути ознайомлені з висновками 

кафедри до засідання Вченої ради факультету або інституту. Негативний 

висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в розгляді його 

кандидатури вченою радою факультету або інституту.  

6.5.5. Обрання доцента, асистента, старшого викладача, викладача Вченою 

радою факультету або інституту проводиться таємним голосуванням. Перед 

голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на відповідну посаду 

оголошується висновок кафедри і проводиться обговорення в їх присутності.  

6.5.6. Прізвища всіх претендентів на обіймання однієї посади вносяться до 

одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 

факультету або інституту має право голосувати лише за одну кандидатуру 

претендента. При всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються 

недійсними. 

6.5.7. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із членів Вченої ради факультету або інституту в кількості не менше 

трьох членів вченої ради факультету або інституту. Протокол лічильної комісії 

затверджує Вчена рада факультету/інституту відкритим голосуванням. 

6.5.8. Рішення Вченої ради факультету/інституту при проведенні конкурсу 

вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів 

Вченої ради факультету/інституту.  

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % голосів присутніх 

членів Вченої ради факультету/інституту.  

6.5.9. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів на посаду доцента, асистента, старшого викладача, викладача 

голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на цьому ж 

засіданні Вченої ради. При повторенні такого самого результату голосування 

конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно. 

6.5.10. Якщо при проведенні конкурсу на займання посади доцента, асистента, 

старшого викладача, викладача не було подано жодної заяви або жоден із 

претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів Вченої ради 

факультету/інституту, то конкурс також вважається таким, що не відбувся, і 

оголошується повторно.  

6.5.11. Рішення Вченої ради факультету/інституту є підставою для укладення 

трудового договору з обраною особою і видання наказу ректора про прийняття 

або затвердження її на посаді. Термін трудового договору встановлюється за 

погодженням сторін. Вносити пропозицію щодо терміну трудового договору 

має право кожна із сторін. 

 

 
 



8.Прикінцеві положення 

 

8.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Вченою радою 

Університету.  

8.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться і затверджуються в 

тому порядку, що й саме Положення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Узгоджено» 

 

Перший проректор з  

науково-педагогічної роботи, 

професор       Я.В. Цехмістер 

 

В.о. начальника юридичного відділу    Л.Д. Боссак 

 

В.о. вченого секретаря Вченої ради    В.В. Сулік 
 

Начальник відділу кадрів Л.І. Жуковцева 


