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Зміни та доповнення до Порядку обрання та прийняття на роботу
науково-педагогічних працівників
З метою реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 05 жовтня
2015 року № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» та
окремих норм Закону України «Про вищу освіту» внести такі зміни та
доповнення до Порядку:
Обрання

науково-педагогічних

працівників

(деканів,

завідувачів

кафедр, професорів, доцентів) за конкурсом може проводитись в разі
закінчення строку трудового договору (контракту) особи, яка обіймала
відповідну посаду, або в разі вакантності посади.
п. 1.3. викласти у редакції:
На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом
особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, випускники
магістратури, аспірантури та докторантури.
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна
вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра» відповідно до
підпункту другого пункту другого Прикінцевих та перехідних положень
Закону.
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.
п. 3.4. доповнити частиною 4:
У разі відсутності претендента на засіданні кафедри (вченої ради)
кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди.
п. 3.5. доповнити частиною 4 та 5:
Висновки кафедри про професійні та особистісні якості претендентів
варто затверджувати таємним голосуванням та передавати на розгляд
конкурсної комісії разом з окремими висновками учасників засідання, які
викладені в письмовій формі.
Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення посад
завідувачів (начальників) кафедр трудовим колективом відповідної кафедри в
їх присутності (у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється
лише за його письмової згоди), а також на засіданні Вченої ради навчальнонаукового інституту (факультету). Предметом обговорення може бути звіт
про роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади, якщо
вони працювали в цьому навчальному закладі) та запропоновані ним
програми розвитку підрозділу. Слід врахувати, що засідання кафедри, на
якому обговорюються кандидатури претендентів на посаду завідувача
(начальника) кафедри, має проводити керівник вищого навчального закладу
або, за його дорученням, заступник керівника вищого навчального закладу,
керівник факультету, інституту, коледжу.
Доповнити п. 3.7. частиною 2:
Може

бути

передбачене

попереднє

обговорення

кандидатур

претендентів на заміщення посад керівників навчально-наукових інститутів,
факультетів (в їх присутності) трудовими колективами всіх кафедр, що
входять до складу відповідного підрозділу, а також на засіданні вченої ради
навчально-наукового інституту (факультету). Предметом обговорення може

бути звіт про роботу претендентів за попередній період (незалежно від
посади,

якщо

вони

працювали

в

цьому

навчальному

закладі)

та

запропоновані ними програми розвитку підрозділу.
Висновки

кафедр,

Вченої

ради

навчально-наукового

інституту

(факультету) про професійні та особисті якості претендентів рекомендовано
затверджувати таємним голосуванням та передавати на розгляд конкурсної
комісії разом із окремими думками учасників засідання, які викладені в
письмовій формі. У разі, якщо претендент обирався раніше на відповідну
посаду, то відповідно до частини десятої статті 39 Закону додається висновок
про оцінку діяльності керівника навчально-наукового інституту (факультету).
п. 3.1. доповнити частиною 3:
Конкурсній комісії може бути надано право ухвалювати остаточні
рішення стосовно претендентів на посади старших викладачів, викладачів та
асистентів, які набувають чинності після їх затвердження вченою радою
університету.
Вчена

рада

вищого

навчального

закладу

може

делегувати

повноваження з розгляду питання стосовно претендентів на посади доцента
вченій раді структурного підрозділу в порядку, передбаченому частиною
сьомою статті 36 Закону.
При розгляді кандидатур на посади керівників навчально-наукових
інститутів, факультетів окремо оголошуються пропозиції факультету
(інституту), чим забезпечується виконання вимог про їх урахування
відповідно до частини першої статті 43 Закону. Аналогічно, при розгляді
кандидатур

на

посади

завідувачів

(начальників)

кафедр

окремо

оголошуються пропозиції трудового колективу факультету (інституту) та
кафедри, що забезпечує виконання вимог про їх урахування відповідно до
частини шостої статті 35 Закону.
п. 2.4. доповнити частиною 2:
«Слід зауважити, що на посади, які вивільняються внаслідок закінчення
терміну дії строкового трудового договору (контракту) (у тому числі, у

зв’язку зі звільненням працівника, процедура конкурсного заміщення посади
якого не була завершена) наказом керівника вищого навчального закладу
можуть призначатися науково-педагогічні працівники, які виконують
обов’язки відсутнього працівника до заміщення вакантної посади за
конкурсом у поточному навчальному році. В окремих випадках, у разі
неможливості

забезпечення

освітнього

процесу

наявними

штатними

працівниками, вакантні посади науково - педагогічних працівників можуть
заміщуватися за трудовим договором працівниками за сумісництвом або
суміщенням. Обов’язковим є конкурсний порядок заміщення сумісниками
(або особами, що працюють за суміщенням) посад завідувачів (начальників)
кафедр та директора бібліотеки».
п. 5.1. доповнити:
Затверджене рішення конкурсної комісії вважати підставою для
укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання
наказу про прийняття її на роботу (переведення на іншу посаду, продовження
трудових стосунків).
Затвердити термін проведення конкурсу на заміщення посад науковопедагогічних працівників 2 місяці після завершення прийняття заяв
претендентів.
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