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1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) (далі - Положення) розроблено у відповідності до Законів України: 

«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

наказу Міністерства освіти і науки 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, Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 

№ 963, Статуту Львівського національного аграрного університету (далі - 

Університет), з метою дотримання вимог чинного законодавства, створення умов для 

підвищення ініціативності та самостійності науково-педагогічних працівників, 

врахування їх індивідуальних здібностей і професійних навиків, посилення спільної 

відповідальності адміністрації Університету та працівників. 

1.2. Посадами науково-педагогічних працівників Університету є: 

1.2.1. Ректор; 

1.2.2. Перший проректор; 

1.2.3. Проректор з наукової роботи; 

1.2.4. Директор навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти та 

його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або 

науковим процесом; 

1.2.5. Декан факультету та його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана 

з навчально-виховним або науковим процесом; 

1.2.6. Директор бібліотеки; 

1.2.7. Завідувач кафедри; 

1.2.8. Професор; 

1.2.9. Доцент;  

1.2.10. Старший викладач; 

1.2.11. Викладач; 

1.2.12. Асистент; 

1.2.13. Викладач-стажист; 

1.2.14. Науковий працівник бібліотеки; 

1.2.15. Завідувач аспірантури, докторантури; 

1.2.16. Головний учений секретар. 
 

2. Конкурсні засади заміщення посад науково – педагогічних  працівників 
2.1. Трудовий договір з науково-педагогічним працівником під час заміщення 

вакантних посад: деканів факультетів, завідувачів кафедрами, професорів, доцентів, 

старших викладачів, викладачів, асистентів, укладається після проведення 

конкурсного відбору. 

2.2.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. 

2.3. Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного 

працівника, переведення науково-педагогічного працівника на іншу посаду, а також 



при введенні нової посади науково-педагогічного працівника до штатного розпису 

Університету. 

2.4. За вакантною посадою науково-педагогічного працівника, до моменту 

завершення проведення конкурсного відбору, може бути тимчасово призначено 

виконуючим обов’язки по вакантній посаді іншого працівника, або укладено 

строковий трудовий договір з особою на строк, що обмежується моментом 

завершення проведення конкурсного відбору. 

2.5. За конкурсним відбором обираються на посади:  

2.5.1 декана факультету; 

2.5.2 завідувача кафедри; 

2.5.3 професора; 

2.5.4 доцента; 

2.5.5 старшого викладача; 

2.5.6 асистента; 

2.5.7 директора інституту; 

2.5.8 директора бібліотеки; 

2.5.9 директора коледжу.  

2.6.Конкурсний відбір для заміщення вакантних посад старших викладачів, 

викладачів та асистентів за наступною процедурою: 

2.6.1.Кандидатури претендентів на заміщення посад старших викладачів, викладачів, 

асистентів попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри.  

2.6.2.Висновки кафедри про професійні й особистісні якості претендентів 

затверджуються таємним голосуванням і передаються на розгляд конкурсної комісії 

разом з експертними висновками учасників засідання, викладеними в письмовій 

формі. 

2.6.3.Конкурсна комісія Університету ухвалює остаточне рішення стосовно 

претендентів на вказані посади, яке набувають чинності після затвердження їх 

ректором Університету. 

2.7.Заміщення посад викладачів – стажистів, наукових працівників бібліотеки, 

завідувача аспірантури, докторантури та інших посад науково-педагогічних 

працівників, не унормованих Положенням, відбувається без конкурсного відбору. 

2.8.Заміщення посад: першого проректора, проректора з наукової роботи, головного 

ученого секретаря, заступників директора навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або 

науковим процесом, проводиться без проведення конкурсу, за погодженням з 

органом студентського самоврядування та вченою радою Університету. 

2.9. Науково-педагогічні працівники, яких приймають на роботу на умовах 

погодинної оплати, зараховуються поза конкурсом. 

2.10. Поза конкурсом працевлаштовуються випускники аспірантури (докторантури) 

стаціонарної форми навчання, які навчалися за державним замовленням, аспіранти 

(докторанти), які закінчили навчання в аспірантурі (докторантурі) поза державними 

замовленням, працевлаштовуються згідно з контрактом. 

2.11. У виняткових випадках, в разі неможливості забезпечення освітнього процесу 

наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних 

працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором до завершення 

проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.  

2.12.У разі неможливості забезпечення навчального процесу наявними штатними 

працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть 



заміщуватися за трудовим договором, працівниками за сумісництвом або 

суміщенням на строк не довше, ніж до закінчення поточного навчального року. 

2.13.Заміщення посад завідувачів кафедр та директора бібліотеки сумісниками 

проводиться за конкурсом. 

2.14.Посади  науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або 

проходять стажування з відривом від виробництва на цей період заміщуються 

іншими особами, без проведення конкурсу, на умовах строкового трудового 

договору (контракту). 

2.15. Не вважаються вакантними і заміщуються поза конкурсом у порядку, 

визначеному законодавством України, 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; 

-  у зв’язку з призовом на строкову військову службу ;  

- військову службу за призовом під час  мобілізації, на особливий період;  

- вступом на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, 

що загрожує національній безпеці. 

2.16.У випадку утворення в Університеті нового факультету (навчально-наукового 

інституту), а також утворення нової кафедри (у тому числі шляхом злиття або 

поділу), ректор Університету призначає виконувача обов’язків керівника 

новоутвореного підрозділу на термін до завершення проведення конкурсного 

відбору. 
 

3. Претенденти на посади науково-педагогічних працівників 

3.1.Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які мають 

науковий ступінь та/або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. 

3.2.До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад допускаються особи, що 

відповідають наступним професійно-кваліфікаційним вимогам: 

3.2.1 на посаду  декана факультету: 

- науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та вчене (почесне) 

звання відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи не 

менше 10 років; 

3.2.2 на посаду завідувача кафедри: 

• наявність наукового ступеня та  вченого (почесного) звання відповідно до профілю 

кафедри; 

• стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти; 

3.2.3 на посаду професора:  

- особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри, або особи, які 

мають науковий  ступінь і відповідають наступним вимогам: 

• стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років у закладах вищої освіти; 

• мають навчально-методичні праці та наукові праці, (не менше 50) опубліковані 

після захисту дисертації у провідних фахових наукових виданнях України, чи 

провідних наукових виданнях інших держав, чи наукових виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз; 

3.2.4 на посаду доцента: 

- особи, які відповідають наступним вимогам: 

• мають науковий ступінь та вчене (почесне) звання; 

• стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти; 



 

• мають навчально-методичні праці та наукові праці (не менше 10), опубліковані 

після захисту дисертації у провідних фахових наукових виданнях України, чи 

провідних наукових виданнях інших держав, чи наукових виданнях України, які 

включені до міжнародних науково-метричних баз 

3.2.5 на посаду старшого викладача: 

-  особи, які мають: 

• повну вищу освіту (магістр) або науковий ступінь; 

• стаж наукової та/або науково-педагогічної роботи не менше 3 років у закладах 

вищої освіти на посаді асистента або  викладача; 

• здійснюють викладання навчальних дисциплін на належному науково-

методичному рівні; 

• мають навчально-методичні праці та наукові праці, (не менще 5) опубліковані у 

провідних фахових наукових виданнях України, чи провідних наукових виданнях 

інших держав, чи наукових виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз; 

3.2.6 на посаду викладача, асистента: 

- особи, які мають: 

• повну вищу освіту або науковий ступінь; 

• наукові праці за фахом; 

3.2.7 на посаду директора бібліотеки: 

- особи, які мають: 

• повну вищу освіту за фахом (магістр); 

• стаж роботи в бібліотеках закладах вищої освіти не менше 5 років; 

3.2.8 на посаду завідувача аспірантури: 

- особи, які мають: 

• науковий ступінь; 

• стаж наукової та  науково-педагогічної роботи не менше 5 років  

у закладах вищої освіти; 

3.2.9 на посаду директора коледжу: 

- особи, які мають: 

• повну вищу освіту (магістр), або науковий ступінь; 

• стаж педагогічної або науково - педагогічної роботи не менше 10 років. 

3.2.10 Претенденти на всі перелічені посади повинні бути громадянами України та 

вільно володіти українською мовою. 

3.3.1 Ректор Університету, проректори, декани факультетів,заступники деканів, 

директор навчально-наукового інституту, завідувачі кафедрами, головний учений 

секретар, директор бібліотеки, директор коледжу не можуть одночасно займати дві  і 

більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.  

3.3.2 Декани факультетів здійснюють свої повноваження на постійній основі. 

3.4. Одна і та сама особа не може бути більше ніж два строки: деканом факультету, 

директором навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти, 

завідувачем кафедри, директором коледжу. Дана вимога застосовується до 

зазначених осіб, які обрані на посади після 06.08.2014. 

3.5. Декани факультетів, завідувачі кафедрами, директори коледжів  які обрані на 

посади до 06.08.2014 продовжують виконання своїх повноважень згідно з 

укладеними контрактами та строковими договорами і мають право обиратися на 

відповідні посади ще на один строк. 



3.6. Проректор повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та 

науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не 

менш як 10 років, та має бути громадянином України. 
 

4. Конкурсний відбір та обрання за конкурсом 
4.1. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору, або обрання за конкурсом оголошує ректор Університету, про 

що видається наказ. 

4.1.1. Цим наказом передбачається створення  конкурсної комісії, яка  організовує 

конкурс на заміщення посад науково-педагогічних  працівників. 

4.1.2. Конкурсна комісія утворюється в складі: 

- голови: ректор  Університету; 

- заступника  голови: перший проректор; 

- секретаря: головний учений секретар; 

- членів комісії: проректор з наукової роботи; декани факультетів; голова 

профспілкового комітету працівників;  керівник навчального відділу, начальник 

відділу кадрів та науково-педагогічні працівники  Університету. 

4.2. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 

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

або обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, директора навчально-

наукового інституту заочної та післядипломної освіти, завідувачів  кафедр, 

директора бібліотеки і директора коледжу також у друкованих засобах масової 

інформації. 

4.3. Оголошення має містити: 

- повну назву Університету із зазначенням його місцезнаходження, адреси, номера 

телефону контактної особи, її прізвища та посади; 

- назви вакантних посад, на які оголошуємо конкурс та їх кількість; 

- основні вимоги до претендентів (науковий ступінь, вчене звання,  наявність  

необхідного стажу роботи, список та завірені копії  друкованих праць публікацій); 

- строки  подання  документів  та їх перелік. 

4.4. Ознайомитися з Положенням про конкурсний відбір можливо на офіційному 

веб-сайті Університету, а з посадовими інструкціями науково-педагогічних 

працівників у відділі кадрів Університету. 

4.5. 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). 

4.6. Про зміни умов конкурсу, або його скасування,  видається наказ ректора, який 

оприлюднюється в такому ж порядку, як і при  оголошенні конкурсу. 

4.7. Термін подачі претендентами документів для участі в конкурсі – один місяць з 

дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Університету,  включаючи 

час на пересилання документів поштою. 

4.8. Дата публікації оголошення вважається першим днем оголошеного конкурсу. 
 

 

5. Прийом документів на участь у конкурсі 
5.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 



- заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету; 

- заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

- дві кольорові  фотокартки розміром 4 см х 6 см; 

- копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

стажування, засвідчені нотаріально чи в іншому, встановленому законодавством 

порядку; 

- копію  паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену відділом  кадрів  

Університету; 

- копію довідки про надання  індивідуального податкового номера; 

- копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи 

із зазначенням дати засвідчення;  

- список наукових праць та винаходів, та завірені копії  їх 1-х сторінок. 

5.2. Працівники Університету, що обираються на наступний термін, подають заяву 

на ім’я ректора, список наукових праць та винаходів, ксерокопію  документа про 

підвищення кваліфікації або стажування (протягом терміну попереднього 

контракту), звіт про роботу протягом терміну попереднього контракту, 

перспективний план на наступний термін та витяг з протоколу засідання кафедри з 

рекомендацією щодо обрання на посаду . 

5.3. Пакет документів від претендентів на посади науково-педагогічних працівників 

приймає головний учений секретар, який є секретарем конкурсної комісії. Заяви 

реєструються у звичайному порядку. 

5.4. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов’язковим, 

претенденту відмовляється у реєстрації заяви та участі у конкурсі . 

 5.5. Особам, які подали заяви та пакет документів, що не відповідають вимогам 

оголошеного конкурсу, у зв’язку з чим не допускаються до участі  в ньому, 

надсилається  письмове повідомлення про відмову. Лист надсилається з 

повідомлення про вручення, не пізніше трьох робочих днів з моменту встановлення 

невідповідності особи вимогам оголошеного конкурсу.  

5.6. Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, 

заяви  на участь у конкурсі не приймаються. 

5.7. Забороняється вимога від претендентів відомостей і документів, надання  яких 

не передбачено  чинним  законодавством. 

5.8. При прийнятті заяви та документів претендента ознайомлюють з даним 

Положенням та професійно-кваліфікаційними вимогами до відповідної посади, про 

що претендент розписується на заяві про участь у конкурсі. 

5.9. Документи претендентів, які відповідають вимогам оголошеного конкурсу, 

секретарем конкурсної комісії передаються на розгляд  ректору Університету. 

Впродовж  п’яти  робочих днів ректор приймає рішення про початок конкурсного 

відбору претендентів. 

5.10. Термін проведення процедури конкурсного відбору та конкурсу на заміщення 

посад науково-педагогічних працівників становить два місяці  після завершення 

прийняття заяв претендентів (без урахування канікулярного періоду). 
 

6. Процедура конкурсного відбору 
6.1. Кандидатури претендентів на заміщення посад професорів, доцентів, старших 

викладачів, викладачів, асистентів обговорюються на засіданнях відповідних кафедр 

у їх присутності (у разі відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за 

його письмової згоди ). 



6.1.1. Для оцінки професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати 

йому попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні заняття в присутності 

науково-педагогічних працівників кафедри. 

6.1.2. Висновки та пропозиції щодо відповідності претендентів посадам на які вони 

претендують, затверджуються таємним голосуванням простою більшістю голосів 

науково –педагогічних працівників кафедри, при умові, що у засіданні брали участь 

не менше 2/3 їх штатної чисельності. 

6.1.3. За підсумками обговорення складається протокол, який наступного дня, разом 

з документами претендентів, передається секретарю конкурсної комісії. 

6.2. Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення вакантних посад 

проводиться: 

- завідувача кафедри: засіданням кафедри, вченою радою відповідного факультету; 

- декана факультету: трудовим колективом факультету; 

- директора  бібліотеки: трудовим колективом бібліотеки; 

- директора  коледжу: трудовим колективом коледжу. 

6.2.1. Предметом обговорення на зборах та конференціях трудових  колективів, 

засіданнях вчених рад факультетів має бути звіт про роботу претендентів за 

попередній період  (незалежно від посади, якщо вони працювали в Університеті) та 

запропоновані ними програми розвитку  підрозділів, які вони хочуть очолити. 

6.3. Засідання кафедр на яких обговорюються кандидатури претендентів на посаду 

завідувача, а також засідання вчених рад факультетів де обговорюються кандидатури 

на посаду декана, проводить ректор Університету або, за його дорученням, перший 

проректор. 

6.4. Засідання вченої ради Університету на якому обговорюються  кандидатури 

претендентів на посаду директора бібліотеки, проводить ректор Університету або, за 

його дорученням,  проректор з наукової роботи. 

6.4.1 При обговоренні кандидатур, претендентів, зазначених у п. 6.3. і 6.4., їх 

присутність на засіданнях є обов’язковою. 

6.5. Висновки та пропозиції щодо відповідності претендентів посадам, на які вони 

претендують, оформляються протоколами засідань трудового колективу кафедри та 

бібліотеки, вченої ради факультету, конференції трудового  колективу коледжу та 

затверджується таємним голосуванням  простою більшістю голосів, при умові, що на  

засіданні були присутні не менше 2/3 членів трудового  колективу чи вченої ради. 

6.6. Протоколи засідань по обговоренню кандидатур претендентів на заміщення 

вакантних посад у трьохденний термін передаються секретарю конкурсної комісії.  
 

7.Розгляд кандидатур претендентів на засіданні  конкурсної комісії 
7.1.Конкурсна комісія розглядає кандидатури претендентів, подані ними документи,  

висновки і пропозиції кафедр, факультетів, бібліотеки, конференцій трудових 

колективів коледжів  ухвалені під час попереднього розгляду кандидатур. 

7.1.1.За результатами розгляду комісією ухвалюються рекомендації стосовно 

претендентів на посади декана факультету, директора  навчально-наукового 

інституту заочної та післядипломної освіти, завідувачів кафедр, професорів, 

доцентів, директора бібліотеки, директорів коледжів для розгляду питання щодо їх 

обрання на засіданні вченої ради Університету. 

7.1.2.Конкурсній комісії надається право ухвалювати остаточні рішення стосовно 

претендентів на посади старших викладачів, викладачів та асистентів.  Рішення щодо 

зазначених кандидатур претендентів набувають чинності після затвердження їх 

ректором Університету, про що видається наказ. 



7.2. При розгляді на засіданнях конкурсної комісії та вченої ради Університету 

кандидатур на посади деканів, завідувачів кафедр, окремо оголошуються пропозиції 

трудових колективів кафедр, бібліотеки, коледжу, вченої ради факультету. 

7.2.1. Конкурсна комісія ознайомлює претендентів із своїми висновками в день 

розгляду їх кандидатур. 

7.2.2. Негативний висновок конкурсної комісії, за результатами попереднього 

обговорення кандидатури претендента, не є підставою відмови в розгляді його 

кандидатури на засіданні вченої ради Університету. 

7.3. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів  відкритим 

голосуванням  і є дійсним, при умові , що в голосуванні брало участь не менше 2/3 її 

членів, якщо голоси розділилися порівну, приймається те рішення, за яке 

проголосував голова комісії. 
 

8. Порядок  проведення голосування вченою радою при обранні претендентів на 

вакантні посади науково-педагогічних працівників 

8.1. На засіданні вченої ради Університету перед голосуванням щодо кожної 

кандидатури на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

оголошуються рекомендації ухвалені на засіданнях кафедри, бібліотеки, коледжу, а 

також висновки та рекомендації конкурсної комісії і проводиться обговорення 

кандидатури в її присутності. 

8.1.1. Розгляд кандидатури, без її присутності, допускається за письмової згоди 

претендента. 

8.2.Прізвища всіх претендентів на заміщення вакантної посади науково-

педагогічного працівника вносять до загального бюлетеня для таємного голосування. 

Кожен член вченої ради Університету має право голосувати за кандидатуру лише 

одного претендента,  при всіх інших варіантах голосування,  бюлетені вважаються 

недійсними. 

8.2.1. Рішення вченої ради Університету вважається дійсним, якщо в голосуванні 

брало участь не менше 2/3 її членів, у випадку, коли за результатами голосування 

претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається  переголосування  на 

тому самому засіданні. 

8.3. Обраним вважається претендент, який здобув більше половини голосів членів 

вченої ради Університету. 

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

претендентів, переможець не виявлений, на тому самому засіданні вченої ради 

Університету проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали 

найбільшу кількість голосів. 

8.4. Рішення вченої ради Університету набирає чинності після введення його в дію 

наказом ректора Університету . 

8.5. У разі порушення вимог Положення,  ректор скасовує рішення вченої ради 

Університету щодо обрання посаду науково-педагогічного працівника, про що 

видається наказ. 

8.6.Якщо претендент за результатами конкурсу обійматиме дві та більше посад, що 

передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій, то наказ про його 

звільнення з  раніше зайнятих посад має бути підписаний до введення в дію рішення 

вченої ради. 

8.7. Декан  факультету обирається  вченою радою факультету більшістю голосів від 

її складу з урахуванням  пропозицій трудового  колективу факультету. 



8.8. Директор навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти 

обирається вченою радою Університету більшістю голосів від її складу з 

урахуванням пропозицій трудових колективів факультетів. 

8.9. Ректор призначає декана факультету строком на п’ять років та укладає з ним 

відповідний контракт. Ректор має право обґрунтовано відмовити у призначенні на 

посаду та укладенні контракту. Вчена рада факультету має право двома третинами 

голосів від свого складу підтвердити попереднє рішення, після чого ректор 

зобов’язаний протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та 

укласти з нею відповідний контракт. 

8.10. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою 

радою Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій вченої ради 

факультету.  

8.11. Директор коледжу обирається вченою радою Університету більшістю голосів 

від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу коледжу.  

8.7. Конкурс вважається таким, що не відбувся у випадку, якщо: 

- не було подано жодної заяви від претендентів; 

- жоден претендент не був допущений до конкурсу; 

- жоден (єдиний) з  претендентів не набрав більше половини голосів присутніх 

членів  вченої ради; 

- переможець конкурсу не був виявлений за результатами повторного голосування 

- результати конкурсу не були введені в дію ректором Університету. 

8.7.1. Рішення про проведення, повторно конкурсу, що не відбувся, приймається в 

термін, визначений вченою радою Університету. 
 

9.Укладання трудового договору 

9.1. Науково – педагогічні  працівники приймаються на роботу з укладенням 

трудового договору, в тому числі за контрактом. 

9.2. Введене в дію рішення вченої ради, або затверджене рішення конкурсної комісії, 

є підставою для укладання трудового договору (контракту) з обраною особою і 

видання наказу про прийняття її на роботу (переведення на іншу посаду, 

продовження трудових відносин). 

9.2.1. При прийнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, продовженні трудових 

відносин) з науково – педагогічним працівником, який успішно пройшов конкурс, 

укладається строковий трудовий договір (контракт). 

9.2.2. Строк трудового договору (контракту) встановлюється за погодженням сторін, 

але не більше ніж на п’ять років. Вносити пропозиції щодо терміну трудового 

договору має право кожна із сторін. 

9.2.3. З науково – педагогічними  працівниками обраними на посади деканів 

факультетів, директора  навчально-наукового інституту заочної та післядипломної 

освіти, директорів коледжів, завідувачів кафедр укладається контракт терміном на 

п’ять років. 

9.2.4. Трудові договори (контракти), укладені з  науково – педагогічними 

працівниками до прийняття Положення і термін дії яких не закінчився,  вважаються 

дійсними.  

10. Прикінцеві  положення 

10.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, встановленому для 

його затвердження. 


