
 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в  

Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький– 2021р. 



1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору на вакантні посади 

науково-педагогічних працівників, а саме: завідувачів кафедр, професорів, 

доцентів, старших викладачів, викладачів Економіко-технологічному інституті 

імені Роберта Ельворті (далі - Інститут). 

1.2. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (далі - Закон) прийняття на 

роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного 

відбору (далі - конкурс). 

1.3. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного 

працівника з підстав, передбачених чинним законодавством, а також при 

введенні нової посади до штатного розпису Інституту. 

1.4. Для організації та проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників наказом ректора інституту 

утворюється конкурсна комісія (далі – КК) у складі не менше 5 осіб. До 

конкурсної комісії обов’язково входять ректор, декан факультету(заступник), 

фахівець з кадрових питань, представник студентського самоврядування, 

додатково можуть запрошуватись представники роботодавців. 
 

2. ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. 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. 

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

конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує ректор інституту, про 

що видається відповідний наказ. 

2.3. Злиття або поділ підрозділів не є підставою для оголошення конкурсу та 

проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників, 

крім керівника підрозділу. 

2.4. Декан та фахівець з кадрових питань організовують проведення конкурсу. 

2.5. Кваліфікаційні критерії до претендентів на зайняття посади науково-

педагогічного працівника встановлюються умовами кожного окремо 

оголошеного конкурсу. 

2.6. Декан та фахівець з кадрових питань готує та подає оголошення про 

проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на 

офіційному веб-сайті. 

2.7. 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. Дата публікації оголошення вважається 

першим днем оголошеного конкурсу. 

2.8. Оголошення про конкурс на заміщення посади науково-педагогічного 

працівника містить: 

- назву вищого навчального закладу, адресу та номер телефону; 



- найменування посад, на які оголошено конкурс, вимоги до претендентів; 

-  строки подання заяв та документів; 

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

інституту. 

2.10. Претенденти мають можливість ознайомитися з посадовими інструкціями 

науково-педагогічного працівника у фахівця з кадрових питань Інституту. 

2.11.  Основні етапи проведення конкурсу: 

- Видання наказу про оголошення конкурсу, розміщення оголошення 

- Прийняття та перевірка документів претендентів 

- Попереднє обговорення кандидатур претендентів (оцінка рівня професійної 

кваліфікації претендента, само презентація, відкрита лекція…) 

- Співбесіда з ректором інституту 

- Розгляд документів конкурсною комісією та обрання за конкурсом 

(асистентів, старший викладачів) 

- Обрання на посади доцентів, професорів, завідувачів кафедр вченою радою 

інституту. 

- Укладання контракту та видання наказу про призначення на посаду 

2.12. Претенденти мають право бути ознайомленими з висновками за результатами 

попереднього обговорення та рекомендаціями конкурсної комісії. 

2.13. Якщо при проведенні конкурсу на заміщення посади науково-педагогічного 

працівника не було подано жодної заяви або жоден претендент не був 

допущений до конкурсу то конкурс варто вважати таким, що не відбувся, і 

оголошується повторно впродовж одного місяця. 

2.14.  Ректор має право відмовити претенденту (не вводити в дію результати 

конкурсу) надавши вмотивовані зауваження по кандидатурі. 

2.15. Конкурсній комісії надано право ухвалювати остаточні рішення стосовно 

претендентів на посади старших викладачів, викладачів та асистентів, які 

набувають чинності після їх затвердження керівником вищого навчального 

закладу. 

2.16.  Вченій раді інституту надано право ухвалювати остаточні рішення стосовно 

претендентів на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, які 

набувають чинності після їх затвердження керівником вищого навчального 

закладу. 

2.17. При проведенні голосування кожен член вченої ради, конкурсної комісії має 

право голосувати лише за кандидатуру одного претендента. Рішення 

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

випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову 

кількість голосів остаточним є рішення головуючого.  

 

3. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

3.1. Претендент на посаду подає особисто фахівцю з кадрових питань Інституту 

такі документи: 

- Резюме 

- Заяву про допуск до участі у конкурсі, написану власноруч (додаток 1) 

- Звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які до проведення 

конкурсу працювали в інституті) 

- Копію документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання. 

- Копію паспорту та ідентифікаційного коду (для претендентів, які до 



проведення конкурсу не працювали в інституті) 

- Копії документів та матеріалів, що підтверджують відповідність 

претендента кадровим вимогам діючих ліцензійних умов. 

- Рекомендації від роботодавців, кафедри, факультету (за наявності) 

3.2. Строк подання заяв та документів встановлюється в наказі про оголошення 

конкурсу та переважно становить не менше, ніж один місяць. 

3.3. Фахівець з кадрових питань отримує, реєструє та передає ректору конкурсні 

справи претендентів, що надійшли, з реєстром отриманих справ із зазначенням 

дати та часу фактичного отримання такої конкурсної справи. 

3.4. Ректор передає їх на розгляд конкурсній комісії. 

3.5. Конкурсна комісія повідомляє претендента про відмову в участі в конкурсі, як 

правило, протягом 3 робочих днів з моменту розгляду даних претендента. 

3.6. Протягом 14 календарних днів від дати закінчення подання документів 

конкурсних справ конкурсна комісія Інституту готує та надає свої висновки 

стосовно кожного з претендентів. Висновки КК, викладені у витягу з 

протоколу засідання передаються для розгляду Вченою радою Інституту. 

3.7. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента (на посади професора, 

доцента, старшого викладача, викладача, асистента) КК Інституту може 

запропонувати йому попередньо провести пробне заняття або виконати інше 

завдання, яке підтверджує фаховий рівень претендента, в присутності науково-

педагогічних працівників, що рекомендовані КК Інституту. 

3.8. У разі невідповідності претендента спеціальності та кваліфікації відповідно до 

ліцензійних вимог та умовам оголошеного конкурсу або виявлення фактів 

підробки документів, надання неправдивої інформації то претендент не 

допускається до участі у конкурсі.  

3.9. Термін проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників до двох місяці після завершення прийняття заяв претендентів. 

4. УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) 

4.1. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення 

трудового договору (контракту), який є підставою для призначення на посаду. 

4.2. Строк дії контракту визначається відповідно до кваліфікації претендента та 

результатів його діяльності, стратегії розвитку Інституту з урахуванням 

фінансового стану Інституту та відповідно до чинного законодавства. 

4.3. Строк дії контракту або його подовження, як правило, становить не більше 

п’яти років. Вносити пропозиції щодо терміну дії контракту має право кожна із 

сторін, але остаточне рішення щодо термінів контракту приймає роботодавець. 

4.4. Фахівець з кадрових питань готує до підпису проект контракту та наказ щодо 

оформлення трудових відносин з претендентом. 

4.5. Під час підписання контракту науково-педагогічний працівник 

ознайомлюється з посадовою інструкцією та внутрішніми правилами 

університету під розпис. 

5. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ 

5.1. На посади, які вивільняються внаслідок закінчення терміну дії контракту (у т.ч. 

у зв’язку зі звільненням працівника, процедура конкурсного заміщення посади 

якого не була завершена), наказом ректора Інституту можуть призначатися 



науково-педагогічні працівники, які виконують обов’язки відсутнього 

працівника до заміщення вакантної посади за конкурсом у поточному 

навчальному році. В разі неможливості забезпечення освітнього процесу 

наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних 

працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором. 

5.2. Інститут може проводити конкурс на заміщення посад, які займаються за 

сумісництвом. 

5.3. Вакантні посади науково - педагогічних працівників можуть заміщуватися за 

трудовим договором працівниками за сумісництвом або суміщенням. 

5.4. 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). 

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

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

до досягнення нею трирічного віку, творчу відпустку, підвищення кваліфікації 

з відривом від виробництва), вакантними не вважаються і заміщуються поза 

конкурсом у порядку, визначеному законодавством України. 

5.6. Ректор Інституту при утворенні нової кафедри (у т.ч. шляхом злиття, поділу) 

може призначати виконувача обов’язків завідувача кафедри на строк до 

проведення виборів, але не довше ніж на три місяці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

Ректору ЕТІ  

Дубровському С.С. 

 
П.І.П. (претендента)_____________________________ 

Науковий ступінь _______________________________ 

Вчене звання     ________________________________ 

Посада ________________________________________ 

Номер телефону_________________________________ 

 

 

Заява 

 

Прошу дозволити участь у конкурсі на заміщення вакантної посади 

__________________  кафедри ______________________________________ 

 

 

 

«    » __________ 202__р.                                                       ______________ (підпис) 

 

 

До заяви додаю: 
 

- Резюме 

- Звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які до проведення 

конкурсу працювали в інституті) 

- Копію документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання. 

- Копію паспорту та ідентифікаційного коду (для претендентів, які до 

проведення конкурсу не працювали в інституті) 

- Копії документів та матеріалів, що підтверджують відповідність 

претендента кадровим вимогам діючих ліцензійних умов. 

- Рекомендації від роботодавців, кафедри, факультету (за наявності) 

 


