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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами), листа Міністерства 

освіти і науки України від 28.07.2020 № 1/9-404, 
ПРОПОНУЮ: 

1. Пункт 3.7. та 3.8 цього порядку виключити. 
2. Доповнити частину  3 «Процедура конкурсного відбору» частиною такого змісту: 

 
 Проведення конкурсного відбору при заміщені вакантної посади декана  

факультету та укладення з ним контракту 
 

1. Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про вищу освіту» 
керівник закладу вищої освіти за згодою більшості від повного складу органу 
громадського самоврядування факультету закладу вищої освіти призначає керівника 
факультету на строк до п’яти років та укладає з ним контракт. Інші питання щодо 
порядку призначення керівника факультету визначаються статутом закладу вищої 
освіти. 

 
2. Керівник закладу вищої освіти самостійно відповідно до статуту закладу вищої 

освіти (у випадку відсутності у статуті відповідних положень – на власний розсуд) 
здійснює відбір кандидата на посаду декана факультету та вносить на погодження 
органу громадського самоврядування факультету таку кадрову пропозицію. Такий відбір 
може бути здійснено шляхом проведення конкурсного відбору, порядок якого 
визначається локальними нормативними документами закладу вищої освіти (порядком 
обрання та прийняття на роботу НПП             МНУ ім. В.О.Сухомлинського). 

 
3. Орган громадського самоврядування (збори (конференція) трудового 

колективу) факультету розглядає пропозицію керівника закладу вищої освіти та 
погоджує кандидатуру на посаду декана факультету. Після такого погодження керівник 
закладу вищої освіти призначає на посаду декана факультету особу, погоджену повним 
складом органу громадського самоврядування факультету. 

 
4. У разі не погодження повним складом органу громадського самоврядування 

факультету кандидата на посаду декана факультету керівник закладу вищої освіти 
призначає (покладає обов’язки) виконувача обов’язків директора декана факультету до 
призначення декана факультету в установленому порядку. 

 
5. Керівник закладу вищої освіти самостійно визначає строк, на який укладається 

контракт деканом факультету, але не більше, ніж на п’ять років. 
У контракті із деканом факультету визначаються цільові показники діяльності 

факультету, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді декана  факультету в 
разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а 
також терміни для досягнення таких цільових показників. 


