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1.1.

1. зАгАльнI положЕння

Щей Порядок конкурсного вiдбору на посади науково-педагогiчних

працiвникiв у Киiвському нацiоналъному унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка
(далi _ Порядок) визначае процедуру обрання осiб за конкурсом на посаДи

науково-педагогiчних працiвникiв КиIвського нацiон€tльного унiверситетУ iMeHi

Тараса Шевченка (лалi - Унiверситету), а саме: завiдувачiв кафедр, професорiв,

доцентiв, старших викладачiв, викладачiв, асистентiв.
t.2. Посади науково-педагогiчних працiвникiв можуть заЙмати ОСОбИ,

якi мають науковий ступiнь або вчене звання, а також особи, якi мають ступiнь
магiстра.

1.3. Конкурс на замiщення посад оголошусться ректором Унiверситету,
про що видаеться нак€в.

Ректор Унiверситету може прийняти рiшення про скасування конкУрСУ Та

про оголошення нового конкурсу у разi недотримання вимог цього Порядку.
|.4. Конкурс на замiщення посади науково-педагогiчного працiвника

оголошусться:
- на BaKaHTHi посади;
- на посади, якi згiдно з нак€Lзом ректора зайнятi на TepMiH до проведеННя

конкурсу;
_ у випадку введення новоТ посади до штатного розпису УнiверситетУ;
_ у разi недосягнення згоди cTopiH щодо продовження строку дii контракТу

у випадку, передбаченому п.1.1 1. цього Порядку.
1.5. Проект нак€ву про оголошення конкурсу готуе вчениЙ секретар

Вченоi ради Унiверситету пiсля отримання подання декана факультетУ/
директора iнституту про наявнiсть BaKaHcii та необхiднiсть оголоШеННЯ

конкурсу
1.6. Оголошення про проведення конкурсу, термlн та умови його

проведення публiкуються в друкованих засобах масовоi iнформацii.
Iнформацiя про дату та мiсце засiдання Вченоi ради Унiверситету щодо

обрання претендентiв на посади завiдувача та професора кафедри оголошустЬся
на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету: htф://www.univ.kiev.ua

Iнформацiя про дату та мiсце засiдання вчених рад факультетiв/ iнститутiв

щодо обрання претендентiв на посади доцен.та, старшого викладача, виклаДаЧа,
асистента кафедри оголошуеться на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдних

факультетiв / iнститутiв.
TepMiH подання заяв про }п{асть в KoнKypci - 30 днiв з дня опублiкування

оголошення.
Пiсля публiкацii оголошення щодо проведення конкурсу вчений секретар

Вченоi ради Унiверситету повiдомляе кафедри, на яких оголошено конкУрс, ПРО

замiщення посад та дату завершення подання заяв на участь у KoHKypci.
|.7. Заяви про участь у KoHKypci мають право подавати особи З

науковим ступенем або вченим званням, а також особи зi ступенем магiстРа,
якi за своiми освiтньо-квалiфiкацiйними якостями вiдповiдають вимогам, Що



ставляться до науково_педагогiчних працiвникiв законодавством Украiни та

Статутом Унiверситету.
1.8. Претендент на посаду науково-педагогiчного працiвника особисто

подас ученому ceкpeTapeBi Вченоi ради Унiверситету TaKi документи:
- заяву на iм'я ректора про участь у KoHKypci;
- копiЮ паспорта громадяНина Украiни абО документ?, Що засвiдчуе особу

iноземця (для iноземних громадян, якi беруть участь в KoHKypci);
_ автобiографiю (для осiб, якi не працюють в унiверситетi);
- копii дипломiв про вищу ocBiTy, про науковий ступiнъ, копii aTecTaTiB про

присвоення вчених званъ (доцента, професора) (для осiб, якi не працюють в

Унiверситетi);
_ список наукових та науково-методичних праць (за наявностi).
При прийняттi заяви про участь в KoнKypci та доданих документiв УЧеНИЙ

секретар Вченоi Ради Унiверситету перевiряе оригiнал документ&, Що засвiдчуе

особу претендента, та оригiнали документiв, доданих до заяви, й ЗасвiДЧУе

правильнiсть наданих йому копiй цих документiв.
1.9. Претенденти на замiщення посад науково-педагогiчних працiвниКiВ

повиннi бути ознайомленi з цим Порядком, професiйно-квалiфiкацiйними
вимогами до вiдповiдноi посади, з Правилами внутрiшнього розпорядку та

Статутом Унiверситету.
Факт ознайомлення претендента з. вка:}аними документами засвlДчуеться

ним у заявi про )п{асть в KoнKypci.
t.10. Конкурс на замiщення посад науково-педагогiчних працiвникiв

проводиться протягом одного мiсяця пiсля закiнчення прийому заяв про участЬ
в KoHKypci.

1.11. З особою, яка перемагае в KoнKypci на замiщення посади завiдувача
кафедри, в Унiверситетi укладаеться контракт строком на 5 poKiB.

З особою, яка перемагае в KoHKypci на замiщення посади науково-

педагогiчного працiвника професора, доцента, старшого викладача, викладача
та асистента, в Унiверситетi укпадаеться контракт строком вiд 1 до 5 poKiB.

Не пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення строку чинностi контракту (за
винятком контракту, укладеного iз завiдувачем кафедри) за згодою cTopiH його
може бути продовжено на новий строк, визначений угодою cTopiH. В РаЗi
недосягнення згоди оголошустъся конкурс, вiдповiдно до п.1.4. цього Порядку.

|.|2. В окремих випадках - у разi неможливостi забезпечення освiтнього
процесу наявними штатними працiвниками BaKaHTHi посаДи наУКОВО-

педагогiчних працiвникiв можуть замiщуватися за трудовим договором до
проведення конкурсного замiщення цих посад у поточному навЧЕtJIънОМУ РОЦi.

1.13. Без проведення конкурсу (за трудовим договором) здiЙснюеться
замiщення посад:

- науково-педагогiчних працiвникiв, якi вивiльненi тимчасоВо (ЧеРеЗ

вiдпустку у зв'язку з вагiтнiстю i пологами, вiдпустку по догляду За диТИнОЮ ДО

досягнення нею трирiчного BiKy, творчу вiдпустку тощо);
- науково_педагогiчних працiвникiв, якi пiдвищуютъ квалiфiкацiЮ абО

проходять стажування з вiдривом вiд виробництва (на цей перiод);



- науково-педагогiчних працiвникiв,
сумiсництва;

- науково-педагогlчних працlвникlв,

цромамни, що прибули на запрошення

""*пuдuцъкоi 
таlабо науковоi дiяльностi,

1.14. Трудовi спори мiж сторонами

законодавством порядку.

якi замiщуються на умовах

на якi зараховуються iноземнi

Унiверситету для провадження

розглядаються у встановпеному

2. ОБРДННЯ ЗДВIДУВДЧД ТД ПРОФЕСОРД КДФЕДРИ
2.т. Завiдувач кафедри, професор кафедри обираються за конкурсом

Вченою радою Унiверситету шляхом таемного гоJIосування,

2.2. У KoHKypci на замiщення IIосади завiдувача кафедри можуть брати

участь особи, якi мають науковий ступiнь таlабо вчене (почесне) звання

ъiдповiдно до профiлю кафедри i стаж науково-педагогiчноi роботи не менше

як 10 poKiB у вищих навч€tльних заклаДаХ, а також вiдповiдаютъ вимогам п.1.7

цього Порядку.
2.3. У koHkypci на замiщення посади професора можуть брати участь

особи, якi мають вчене звання таlабо науковий ступiнь доктора фiлософii
(кандидата наук) або доктора наук i стаж науково-педагогiчноi роботи не

й.".. як 10 poKiB, а також вiдповiдають вимогам п.1.7 цього Порядку,

2.4. Завiдувач кафедри обирасться за конкурсом таемним голосуванням

Вченою радою Унiверсиi.rу .rро*ом на п'ять poKiB з урахуванням пропозицiй

трудового колективу факультету/ iнституту та кафедри,

професор кафедри обирасться за конкурсом таемним голосуванням

вченою радою Унiверситету з урахуванням пропозицiй вченоi Ради

факультету/ iнституту та кафедри.
2.5. Кандидатури претендентiв на замiщення посади завiдувача кафедри

попередньо обговОрюються на засiданнi вiдповiдноi кафедри в ix присутностi.

щля оцiнки рiвня професiйноi квалiфiкацii претендент, який працюс в

Унiверситетi, проводить вiдкрите заняття (лекцiю, ceMiHap тощо). Претендент,

який не працюе в Унiверситетi, виступае перед науково-педагогiчними

працiвниками кафедри з науковою доповiддю, тему якоi визначае кафедра.

тема доповiдi ""r"u"uuться 
кафедрою протягом тръох робочих днiв з моменту

ресстрацiТ заяви про участь у KoнKypci. Про факт реестрацii заяви щодо участi у
no*rnyp"i вiдповiдну кафедру повiдомляе вчений секретар Вченот Ради
Унiверситету.

засiдання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентlв на

замiщеннЯ ПОСаДI1ruuiдуuu"а кафедри, повинно бути проведене не пiзнiше 10-го

робочого дня з дати закiнчення прийому заяв про участь у KoHKypci,

Рiшення кафедри про вiдповiднiсть професiйних та особистiСних якостеЙ

претендентiв на посаду завiдувача кафедри умовам конкурсу та вимогам до

посади щодо кожноi кандидатури претендентiв приймаються голосуванням

науково-педагогiчних працiвникiв кафедри. Форма голосування - тасмне чи

вiдкрите ,"."u"u"r"." кафелрою перед голосуванням. РiшеннЯ кафедрИ

оформлюеться витягом iз протоколу засiдання кафедри,



Претенденти мають право ознайомитись з рiшенням кафедРи до засiдання

Вченоi ради Унiверситету.
рекомендацiiпiсля прийняття рiшення кафедрою питання щодо рекомендац11

претендентiв на посаду завiдувача кафедри виноситься на розгляд зборiв

(конференцii) трудового колективу факультету/ iнституту.
Рiшення зборiв (конференцii)

про рекомендацiю претендента
трудового колективу факультету/ iнституту
на замiщення посади завiдувача кафедри

приймаеться гопосуванням. Форма голосування таемне чи вlдкрите

визначаеться на засiданнi зборiв (конференцii) трудового копективу перед

голосуванням.
Ёi-.""" зборiв (конференцii) трудового колективу факультету/ iнституту

приймаеться У порядку, визначеному Статутом Унiверситету.
пiсля прийняття рiшення зборами (конференцiею) трудового колективу

факультету/ iнституту питання щодо рекомендацii претендентiВ на посадУ

завiдувача кафедри виноситься на розгляд Вченоi Ради Унiверситету.
2.6. Кандидатури претендентiв на замiщення посади професора кафедри

попередньо обговорюються на засiданнi вiдповiдноi кафедри в ix присутностi.

щля оцiнки рiвня професiйноi квалiфiкацii претендент, який працюе в

Унiверситетi, проводить вiдкрите заняття (лекцiю, ceMiHap тощо). Претендент,

який не працюе В Унiверситетi, виступае перед науково-педагогiчними

працiвниками кафедри з науковою додовiддю, тему якоi визначае кафедра.

тема доповiдi визначаеться кафедрою протягом тръох робочих днiв з моменту

реестрацii заяви про участь в KoнKypci. Про факт реестрацii заяви щодо участi в

koHkypci вiдповiдну кафедру повiдомляе вчений секретар Вченоi Ради
Унiверситету.

засiдання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентlв на

замiщення посади професора кафедри, повинно бути проведене не пiзнiше

10-го робочого дня з дати закiнчення прийому заяв щодо участi в KoHKypci.

рiшення кафедри про вiдповiднiсть професiйних та особистiсних якостей

претендентiв на посаду професора кафедри умовам конкурсу та вимогам до

посади щодо кожноi кандидатури претендентiв приймаються голосуванням

науково-педагогiчних працiвникiв кафедри. Форма голосування - таемне чи

вiiкрите визначаеться кафедрою перед голосуванням. РiшеннЯ кафедрИ

оформлюсться витягом iз протоколу засiданчя кафедри

Претенденти мають право ознайомитись з рiшенням кафедри дО засiданнЯ

Вченоi ради Унiверситету.
Пiсля прийняття рiшення кафедрою

претендентiв на посаду професора кафедри виноситься на розгляд вченоt Ради

факультету/iнституту.
рiшення вченоi Ради факультету/ iнституту про рекомендацlю претендента

на замiщення посади професора кафедри приймаеться голосуванням. Форма

голосування - таемне чи вiдкрите - визначасться на засiданнi вченот Ради

факультету/iнституту перед голосуванням.

щодо питання рекомендацii



Пiсля прийняття рiшення вченою радою факультету/ iнституту питаннЯ

щодо рекомендацii претендентiв на посаду професора кафедри виноситься на

рOзгляд Вченоi ради Унiверситету.
2.7. ,Щекан вiдповiдного факультету/ директор iнституту на засiданнi

Вченоi ради Унiверситету перед таемним голосуванням по кожнiЙ канДиДатУРi

ознайомлюс членiв Вченоi ради Унiверситету з матерiалами особовоi справи
кожного претендента, з рекомендацiями кафедри, 1рудового колеКТИВУ

факультету/ iнституту, вченоi ради факультету/ iнституту.
2.8. Прийняттю рiшення трудового колективу факультету/ iнститУтУ,

вченоi Ради факультету/ iнституту та Вченоi Ради Унiверситету передуе

обговорення кандидатури кожного претендента на цьоIчIу саМоМУ заСiДаННi.

Обговорення проводиться, як правило, у присутностi претендента, однак Його
вiдсутнiсть не перешкоджае прийнятгю рiшення 1фудовим колектиВоМ

факультету/ iнституту, вченою радою факультету/ iнституту або Вченою радою
Унiверситету.

2.8. Засiдання Вченоi ради Унiверситету, на якому розглядатиметься
питаннrI про обрання завiдувача кафедри чи професора кафедри, вваЖастЬся

дiйсним, якщо на засiданнi присутнi не менше 2lЗ членiв Вченоi ради
Унiверситету. Обраним вважаеться претендент, який набрав бiльше 50%
голосiв присутнiх на засiданнi членiв Вченоi ради Унiверситету.

.Щля пiдрахунку голосiв перед таемним голосуванням обирасться лiчильна
комiсiя iз членiв Вченоi ради Унiверситету в кiлькостi не менше трьох осiб.
Протокол лiчильноi KoMicii затверджуе Вчена рада Унiвероитету вiдкритим
голосуванням.

Прiзвища Bcix претендентiв на замiщення вiдповiдноi посади вносяться до
единого бюпетеня для таемного голосування. Кожен член Вченоi ради
Унiверситету мае право голосувати лише за одну кандидатуру. За умови
наявностi бiльше нiж однiеi позначки бюлетенi вважаютъся недiйсними.

Якщо пiд час проведення конкурсу на вiдповiдну посаду не було подано
жодноi з€uIви або жоден iз претендентiв не набрав бiльше 50% голосiв
присутнiх членiв Вченоi ради Унiверситету, конкурс вважаеться таким, що не
вiдбувся, та оголошуеться повторно.

2.9. З претендентом, обраним рiшенням Вченоi ради Унiверситету на
посаду завiдувача кафедри та професора кафедри, укладаеться контракт та

ректором видаеться нак€в про зарахування на посаду.

3. оБрАння доцЕнтА, стАршого виклАдАчА,
ВИКЛАДАЧА, АСИСТЕНТА

3.1. ,Щоцент, старший викJIадач, викладач, асистент кафедри обираеться
за конкурсом таемним голосуванням вченою радою факультету/ iнституту З

урахуванням рiшення кафедри.

,Щоцент, старший викладач, викладач, асистент заг€Lльноунiверситетськоi
кафедри обираються тасмним голосуванням на засiданнi Вченоi раДи
Унiверситету з урахуванням рiшення кафедри.



З.2. У KoHKypci на замiщення посади доцента кафедри можуть брати

участь особи, якi мають науковий ступiнь або вчене звання i стаж науково-

педагогiчноi роботи не менше як 5 poкiB, а також вiдповiдають вимогам п.1.7

цього Порядку.
3.3 У KoHKypci на замiщення посади старшого викладача можуть брати

участь особи, якi мають науковий ступiнь або вчене звання, а також особи, яКi

мають ступiнь магiстра i стаж науково-педагогiчноi роботи не менше як 5 poKiB

у вищих навч€Lльних закладах, а також вiдповiдають вимогам п.1.7 цього
Порядку.

3.4. У KoHKypci на замiщення посади викладача, асистента можуть брати

участь особи, якi мають науковий ступiнь або вчене звання, й особи, якi мають
ступiнь магiстра та вiдповiдають вимогам п.|.7 цього Порядку.

3.5. Кандидатури претендентiв на замiщення посади доцентц старшОГО

викладача, викладача та асистента поlrередньо обговорюються на засiданнi
вiдповiдноi кафедри в ix присутностi.

Для оцiнки рiвня професiйноi квалiфiкацii претендент, якиЙ працюе В

Унiверситетi, проводитъ вiдкрите заняття (лекцiю, ceMiHap тощо). Претендент,
який не працюе в Унiверситетi, виступае перед науково-педагогiчнИМИ
працiвниками кафедри з науковою доповiддю, тему якоi визнаЧаС КафеДРа.

Тема доповiдi визначаеться кафедрою протягом трьох робочих днiв З МоМенТУ

реестрацiТ заяви про участъ в KoнKypci. Про факт реестрацii заяви щодо участi в

KoHKypci вчений секретар Вченоi ради Унiверситету повiдомляе вiдпОвiДНУ

кафедру.
Засiдання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентiв на

замiщення посад доцента, старшого викладача, викладача та асистента кафедРи,

повинно бути проведене не пiзнiше 10-го робочого дня з дати закiнчеННЯ

прийому заяв щодо участi в KoHKypci.
За результатами такого обговорення приймастъся рiшення

рекомендацiю щодо обрання на посаду, яке оформлюеться витягом

протокопу засiдання кафедри.
Претенденти мають право ознайомитись з рiшенням кафедри до засiДання

вченоi ради факультету/ iнституту.
Рiшення кафедри про вiдмову у наданнi рекомендацii на замiщення

вiдповiдноi посади не позбавляе претендента права на продовженНя УчаСтi У
KoHKypci та розгляд його кандидатури на засiданнi вченоi ради факУльтетУ/
iнституту.

З.6. ,Щекан вiдповiдного факультету/ директор iнституту або завiдувач
кафедри ознайомлюе членiв вченоi ради факулътету/ iнституту з матерiалами

особовоi справи кожного претендента та з рекомендацiями кафедри перед

таемним голосуванням. Обговорення проводитъся, як правило, У приСУТНОСТi

претендента, однак його вiдсутнiстъ не перешкоджае прийняттю рiшення.
3.7. Засiдання вченоi ради факультету/ iнституту, н& якому

розглядатиметься питання про обрання на посаду, вважаеться дiйсним, якщо на

засiданнi присутнi не менше 2l3 членiв вiдповiдноi ради. Обраним вважаеТЬСя

про
iз



претендент, який набрав бiльше 50% голосiв присутнiх на засiданнi членiв

вченоi ради факультету/ iнституту.
прiзвища Bcix претендентiв на замiщення вiдповiдноi посади вносяться до

uдrrоrо бюлетеня для тасмного голосування. Кожен член вченоi Ради

факультету/ iнститутУ мас праВо гоJIосУвати лише за однУ кандидатуру. За

уrоъ, "u""ro.ri 
бiльше нiж однiеi позначки бюпетенi вважаються недiйсними.

для пiдрахунку голосiв перед таемним голосуванням обираеться лiчильна

комiсiя iз члънiв вченот Ради факультету/ iнституту у кiлькостi не менше трьох

осiб. Протокол лiчилъноi koMicii затверджус вчена рада факультету/ iнституту

вiдкритим голосуванням.
з.9. З претендентом' обраним рiшенням вченоi Ради факультету/ iнституту,

укладаеться контракт та ректором видаетъся наказ про зарахування на посаду.


