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1. Загальні положення
1. Цей П орядок розроблено відповідно до Закону У країни «Про освіту»,
Закону У країни «П ро вищ у освіту», Кодексу законів про працю У країни,
постанови К абінету М іністрів України від 14 червня 2000 року № 963 «Про
затвердж ення
переліку
посад
педагогічних
та
науково-педагогічних
працівників» та з урахуванням Рекомендацій щ одо проведення конкурсного
відбору при заміщ енні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердж ених наказом
М іністерства освіти і науки У країни від 05.10.2015 № 1005 (у редакції наказу
М іністерства освіти і науки У країни від 26 листопада 2015 року № 1230).
2. Цей П орядок визначає процедуру та умови проведення конкурсу, який
передує укладенню трудового договору (контракту), під час заміщ ення
вакантних посад науково-педагогічних працівників НУО З України імені
П. Л. Ш упика, а саме: проректорів, деканів ф акультетів/директорів навчальнонаукових інститутів, завідувачів кафедр,' професорів, доцентів, старш их
викладачів, викладачів, асистентів, а також порядок прийняття на роботу,
продовж ення трудових відносин на наступний терм ін та звільнення з посад
науково-педагогічних працівників Н У О З України імені П. Л. Ш упика.
3. П рийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійсню ється
на основі конкурсного відбору.
4. О сновним и посадами науково-педагогічних працівників НУОЗ У країни
імені П. Л. Ш упика, визначених частиною 1 статті 55 Закону У країни «Про
вищу освіту», є: ректор; проректор, діяльність якого безпосередньо п о в’язана з
освітнім або науковим процесом; директор навчально-наукового інституту,
діяльність якого безпосередньо п о в’язана з освітнім або науковим процесом;
декан факультету, діяльність якого безпосередньо п о в ’язана з освітнім або
науковим процесом; завідувач бібліотеки; завідувач кафедри; професор;
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доцент; старш ий викладач, викладач, асистент, викладач-стаж ист; науковий
працівник бібліотеки; завідувач аспірантури, докторантури.
2. У мови проведення конкурсу
1. К онкурс - спеціальна ф орма добору науково-педагогічних працівників
у закладах вищ ої освіти, що має на меті забезпечити заклади вищ ої освіти
фахівцями, які найбільш е відповідаю ть вимогам сучасної вищ ої освіти, що
визначаю ться кваліфікаційними характеристиками відповідних посад.
2. К онкурс на заміщ ення посади науково-педагогічного працівника в
порядку конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголош ує ректор Н У 0 3
У країни імені П. Л. Ш упика, про що видається відповідний наказ.
3. О голош ення про проведення конкурсу, терм іни та умови його
проведення публікую ться на офіційному веб-сайті НУОЗ України імені
П. Л. Ш упика, а в разі конкурсного відбору або обрання за конкурсом на посади
деканів ф акультетів/директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів
кафедр, завідувача бібліотеки також у друкованих засобах м асової інформації.
В одночас, оголош ення про проведення конкурсу, терм іни та умови його
проведення м ож уть розм іщ уватися на спеціалізованих веб-ресурсах з метою
забезпечення найбільш ш ирокого доступу зацікавлених осіб до цієї інформації.
К онкурс на заміщ ення посади науково-педагогічного-працівника в
порядку конкурсного відбору оголош ується не пізніш е, ніж через два місяці
після набуття нею статусу вакантної.
К онкурс на зам іщ ення посади науково-педагогічного-працівника в
порядку обрання за конкурсом оголош ується не пізніш е, ніж за три місяці до
закінчення терміну дії трудового договору, (контракту) з науково- педагогічним
працівником та не пізніш е ніж через два місяці після набуття нею статусу
вакантної.
Д ата публікації оголош ення вваж ається перш им днем оголош ення
конкурсу.
З метою надання повної та о б ’єктивної інф орм ації оголош ення про
конкурс на заміщ ення посади науково-педагогічного працівника має містити:
повну назву закладу вищ ої освіти; найменування посад, на які оголош ую ться
конкурс; вимоги до претендентів(науковий ступінь, вчене звання тощ о); строки
подання заяв та докум ентів, їх стислий перелік; адресу та номери телефонів
закладу вищ ої освіти; адресу подання документів.
В оголош енні може м іститися додаткова інф ормація про умови роботи
науково-педагогічних працівників, яка не суперечить чинному законодавству.
П ро зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора
НУОЗ У країни імені П. Л. Ш упика, про що може бути передбачене оголош ення
в такому самому порядку.
4. С трок подання заяв та документів для участі у конкурсі становить не
більш е одного м ісяця з дня опублікування оголош ення про конкурс в
друкованих засобах м асової інформації.
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5. Заяви про участь у конкурсі маю ть право подавати особи, які маю ть
повну вищ у освіту і за своїми проф есійно-кваліф ікаційним и якостями
відповідаю ть вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників
Законом У країни "Про вищ у освіту" та умовам оголош еного конкурсу.
6. К онкурс на зам іщ ення посади науково-педагогічного працівника
проводиться у випадку наявності вакантної посади науково-педагогічного
працівника.
П осада вваж ається вакантною:
- після звільнення науково-педагогічного працівника на підставах,
передбачених законодавством (закінчення строку д ії контракту, дострокового
припинення (розірвання) контракту);
- п р и введенні нової посади до ш татного розпису Н У 0 3 У країни
імені П. Л. Ш упика.
7. В окрем их випадках, у разі нем ож ливості забезпечення освітнього
процесу наявними ш татним и працівниками, вакантні посади науковопедагогічних працівників мож уть заміщ уватися за трудовим договором до
проведення конкурсного зам іщ ення цих посад у поточному навчальному році
(п. 12 ст. 55 ЗУ «П ро вищ у освіту»).
В иконання
обов’язків
по
вакантним
посадам
декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту та завідувача кафедри до
обрання за конкурсом покладається наказом ректора на відповідну особу на
строк не довш е ніж до закінчення навчального року.
8. П осади науково-педагогічних працівників, які вивільнені тим часово
(через відпустку у з в ’язку з вагітністю і пологами, відпустку по догляду за
дитиною до досягнення нею 3 річного віку, творчу відпустку) вакантними не
вваж аю ться і заміщ ую ться поза конкурсом у порядку, визначеному
законодавством про працю.
9. В ипускники аспірантури і докторантури за наявності відповідного
направлення приймаю ться на науково-педагогічну роботу без оголош ення
конкурсу строком на 3 роки.
10. Зам іщ ення посад викладачів-стаж истів відбувається без конкурсу.
11. Злиття або поділ підрозділів (кафедр, ф акультетів/навчально-наукових
інститутів) не є підставою для оголош ення конкурсу та проведення конкурсу на
заміщ ення посад науково-педагогічних працівників, крім посади керівника
підрозділу.
Зміна назви каф едри також не є підставою для оголош ення конкурсу та
проведення конкурсу на заміщ ення посад науково-педагогічних працівників.
12. Зам іщ ення посади декана ф акультету/директора навчально-наукового
інституту та завідувача кафедри новоствореного ф акультету/навчальнонаукового інституту та каф едри під час о б ’єднання (злиття) цих структурних
підрозділів Н У 0 3 У країни імені П. Л. Ш упика відбувається ш ляхом конкурсу.
До проведення конкурсу ректор своїм наказом призначає виконувача
обов’язків декана ф акультету/директора навчально-наукового інституту та
завідувача каф едри на строк не довш е ніж до закінчення навчального року.
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13. При поділі каф едри її завідувач може призначатися на посаду
завідувача однієї із новостворених кафедр наказом ректора Н У 0 3 України імені
П. Л. Ш упика. У цьому випадку посада завідувача інш ої кафедри заміщ ується
за конкурсом. В иконання об о в’язків завідувача кафедри, де ця посада вакантна,
до проведення конкурсу покладається наказом ректора НУО З України імені
П. Л. Ш упика на одного з провідних науково-педагогічних працівників
кафедри.
14. Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголош ення;
2) прийняття докум ентів та їх попередній розгляд кадровою комісією
вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика (далі - кадрова комісія) на
відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади;
3) проведення оцінки професійного рівня та відбір кандидатів.
15. П ро зміни умов оголош еного конкурсу або його скасування видається
наказ ректора Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика, про що розміщ ується
інформація у відповідних друкованих засобах м асової інф ормації та
оприлю дню ється на оф іційному веб-сайті Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика.
3. О сновні кваліф ікаційні вимоги до претендентів на заміщ ення
посад науково-педагогічних працівників
1. П ретенденти на посади науково-педагогічних працівників повинні
відповідати наступним загальним вимогам:
1.1. В ідповідно до ч. 9 ст. 55 Закону У країни «П ро вищ у освіту», посади
науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають:
- науковий ступінь або вчене звання;
- маю ть освітній ступінь магістра. При цьому вищ а освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вищ а освіта) після набрання
чинності Законом У країни «Про вищу освіту» прирівню ється до вищ ої освіти
ступеня м агістра (п. 2 ч. 2 П рикінцевих та П ерехідних полож ень Закону
У країни «Про вищ у освіту»).
1.2. Згідно з ч. 10 ст. 55 Закону У країни «П ро вищ у освіту», закладом
вищ ої освіти мож уть встановлю ватися відповідно до законодавства додаткові
вимоги до осіб, які мож уть займати посади науково-педагогічних працівників.
2. О крім загальних вим ог до претендентів на заміщ ення посад науковопедагогічних працівників НУО З У країни імені П. Л. Ш упика цим Порядком
встановлю ю ться додаткові вимоги:
1) до посади проректора - повинен мати науковий ступінь доктора наук
та/або вчене звання професора, стаж науково-педагогічної роботи не менш е 5
(п ’яти) років;
2) до посади декана ф акультету/директора навчально-наукового
інституту - повинен мати науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії)
чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи проф есора відповідно до
профілю ф акультету/навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної
роботи не менш е 5 (п ’яти) років;
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3) до посади завідувача кафедри:
- клінічної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук
(доктора ф ілософ ії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи професора
відповідно до проф ілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше
5 (п ’яти) років у закладах вищ ої освіти або закладах післядипломної освіти з
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);
вищ у (перш у) кваліф ікаційну лікарську категорію за спеціальністю , що
відповідає проф ілю клініки;
- теор ети чної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук
(доктора ф ілософ ії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи професора
відповідно до проф ілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше
5 (п ’яти) років у закладах вищ ої освіти або закладах післядипломної освіти з
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);
4) до посади професора:
- кл інічної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук
(доктора ф ілософ ії) чи доктора наук або вчене звання доцента чи професора
відповідно до проф ілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менш е
5 (п ’яти) років у закладах вищ ої освіти або закладах післядипломної освіти з
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);
вищ у (перш у) кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю , що
відповідає проф ілю клініки;
- теор ети чної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук
(доктора ф ілософ ії) чи доктора наук або вчене звання доцента чи професора
відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менш е
5 (п ’яти) років у закладах вищ ої освіти або закладах післядипломної освіти з
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);
5) до посади доцента:
- кл інічної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук
(доктора ф ілософ ії) чи доктора наук або вчене звання доцента чи старш ого
дослідника
(старш ого наукового співробітника) відповідно до профілю
кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менш е 3 (трьох) років у
закладах вищ ої освіти або закладах післядиплом ної освіти з оплатою праці не
менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати); кваліфікаційну
лікарську категорію за спеціальністю , що відповідає проф ілю клініки;
- теор ети чної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук
(доктора ф ілософ ії) чи доктора наук або вчене звання доцента чи старш ого
дослідника (старш ого наукового співробітника) відповідно до профілю
кафедри. С таж науково-педагогічної роботи не менш е 3 (трьох) років у
закладах вищ ої освіти або закладах післядиплом ної освіти з оплатою праці не
менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);
6) до посади старш ого викладача - повинен мати науковий ступінь
кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук. Стаж науково-педагогічної
роботи не м енш е 2 (двох) років у закладах вищ ої освіти або закладах
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післядипломної освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу
(ставки заробітної плати);
7) до посади викладача - повна вищ а освіта відповідного напрямку
підготовки (магістр або спеціаліст); наявність наукового ступеня кандидата
наук (доктора ф ілософ ії або доктора наук) або стаж наукової, науковопедагогічної роботи не менш е 2 (двох) років у закладах вищ ої освіти або
закладах післядиплом ної освіти;
8) до посади асистента:
- кл інічної кафедри - повна вищ а освіта відповідного напрямку
підготовки (магістр або спеціаліст); наявність наукового ступеня кандидата
наук (доктора ф ілософ ії або доктора наук). С таж науково-педагогічної роботи
не вимагається; кваліфікаційну лікарську категорію або сертиф ікат лікаряспеціаліста за спеціальністю , що відповідає профілю клініки;
- теор ети чної кафедри - повна вищ а освіта відповідного напрямку
підготовки (магістр або спеціаліст); наявність наукового ступеня кандидата
наук (доктора ф ілософ ії або доктора наук). С таж науково-педагогічної роботи
не вимагається;
9) до посади завідувача аспірантури, докторантури - повинен мати
стаж роботи, який складає на посадах науково-педагогічних та наукових
працівників не менш е 2 (двох) років;
10) до посади завідувача (директора) бібліотеки - повна вища освіта
гуманітарного спрямування та післядипломна освіта в галузі організації та
управління бібліотекам и. Стаж бібліотечної роботи - не менш е 5 (п ’яти) років.
4. П орядок подання докум ентів для участі у конкурсі
1. О соби, які бажаю ть взяти участь у конкурсі, подаю ть до відділу кадрів
Н У 0 3 У країни імені П. Л. Ш упика такі документи:
- заяву про участь у конкурсі (написану власноруч);
- особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх останнім місцем роботи
(для претендентів, які не працю ю ть у Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика);
- дві ф отокартки розміром 4 x 6 см;
- автобіограф ію (для претендентів, які не працю ю ть у НУО З У країни
імені П. Л. Ш упика);
- завірені в установленому порядку копії диплом ів про повну вищу освіту,
наукові ступені, вчені звання (для претендентів, які не працю ю ть у НУОЗ
У країни імені П. Л. Ш упика);
- копію паспорта громадянина У країни, засвідчену відділом кадрів (для
претендентів, які не працю ю ть у Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика);
- список наукових праць, завірений за місцем роботи;
- докум енти про підвищ ення кваліф ікації або стаж ування протягом
останніх 5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва тощ о);
- характеристику з останнього або дійсного місця роботи (для
претендентів, які не працю ю ть у Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика);
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- оригінали всіх документів, необхідних для перевірки матеріалів, що
надані до відділу кадрів претендентами на посаду (для претендентів, які не
працю ю ть у Н У 0 3 У країни імені П. Л. Ш упика);
- довідка про претендента;
- витяг
з
протоколу
засідання
кафедри,
трудового
колективу
ф акультету/навчально-наукового інституту про реком ендацію до обрання.
П ретендентом , за його бажанням, мож уть бути надані й інші документи,
що засвідчую ть його проф есійні якості.
В ід претендента, який працю вав у Н У 0 3 У країни імені П. Л. Ш упика до
проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), може
вимагатись звіт про свою роботу за попередній період.
Д окум енти щ одо участі у конкурсі подаю ться особисто претендентом або
надсилаю ться пош тою.
2. Д ля особи, яка подала заяву, і не відповідає вимогам оголош еного
конкурсу у з в ’язку з чим не допускається до участі в ньому, направляється
письмове повідомлення ш ляхом надсилання Н У 0 3 У країни імені П.Л. Ш упика
листа з повідомленням про вручення пош тового відправлення чи направлення
повідомлення засобам и кур’єрського зв ’язку тощ о. Таке повідомлення
надсилається не пізніш е 3 робочих днів з мом енту встановлення
невідповідності такої особи вимогам оголош еного конкурсу.
3. Ріш ення про відмову щ одо участі у конкурсі може бути оскаржене
претендентом на посаду у встановленому законодавством порядку.
4. Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.
5. Реком ендований строк подання заяв та докум ентів для участі у
конкурсі становить не менш е, ніж один місяць з дня опублікування оголош ення
про конкурс (дати виходу у світ друкованого засобу м асової інформації), а
впродовж 5-ти робочих днів після закінчення строку подання заяв та
докум ентів видається наказ ректора Н У О З України імені П. Л. Ш упика
про допуск до участі в конкурсном у відборі на підставі служ бового подання
голови кадрової комісії.
6. П ретенденти на заміщ ення посад науково-педагогічних працівників
мож уть ознайом итися з цим П орядком на оф іційном у веб-сайті та у відділі
кадрів Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика, а з посадовими інструкціями
науково-педагогічних працівників - у відділі кадрів НУО З У країни імені
П. Л. Ш упика.
П ретенденти на заміщ ення посад науково-педагогічних працівників
маю ть бути також своєчасно поінформовані під розпис про дату та місце
проведення
засідання
кафедри
та/або
трудового
колективу
ф акультету/навчально-наукового інституту, кадрової комісії, дату та місце
засідання
вченої
ради
НУОЗ
У країни
імені
П. Л.
Ш упика
(ф акультету/навчально-наукового інституту), на яких відбудеться обговорення
кандидатур претендентів на посаду та вибори.

5. О рганізація конкурсного відбору
1. К онкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності,
законності, рівності прав членів кадрової комісії, колегіальності прийняття
ріш ень кадровою комісією , незалеж ності, о б ’єктивності та обґрунтованості
ріш ень кадрової комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття
вакантних посад науково-педагогічних працівників.
2. Для проведення організації конкурсу на зам іщ ення посад науковопедагогічних працівників наказом ректора утворю ється кадрова комісія.
К адрову комісію очолю є перш ий проректор
Н У О З України імені
П. Л. Ш упика.
До складу кадрової комісії входять представники вченої ради, відділу
кадрів та проф спілкового комітету (за згодою ) НУО З України імені
П. Л. Ш упика.
3. Головним и завданнями кадрової комісії є:
- перевірка відповідності поданих претендентам и докум ентів вимогам,
встановленим до науково-педагогічних працівників Законом України «Про
вищу освіту» та ум овам и конкурсу;
- надання ректору та вченій раді Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика,
ф акультету/навчально-наукового
інституту
обґрунтованих
пропозицій
(рекомендацій)
щ одо
претендентів
на
посади
науково-педагогічних
працівників, які в подальш ому, за згодою сторін, мож уть бути внесені до
трудового договору (контракту);
- надання ректору пропозицій при виріш енні питань щодо продовження
терміну роботи науково-педагогічним працівникам; перейменування посад
науково-педагогічних працівників.
4. П ісля закінчення строку подачі заяв та докум ентів кадрова комісія
Н УО З У країни імені П. Л. Ш упика вивчає відповідність матеріалів, поданих
претендентами на участь у конкурсі, вимогам Закону У країни «Про вищу
освіту» та умовам конкурсу.
5. П ісля співбесіди з кандидатом на посаду, оцінки його діяльності,
кадрова комісія на засіданні приймає ріш ення, кого з претендентів пропонувати
вченим радам на зам іщ ення посад, відповідно до умов оголош еного конкурсу,
як таких, що відповідаю ть вимогам посад.
6. Ріш ення кадрової комісії приймаю ться більш істю голосів присутніх на
засіданні членів комісії ш ляхом відкритого або таєм ного голосування. У разі
рівної кількості голосів виріш альним є голос голови комісії.
Ріш ення ком ісії є правомірним, якщ о у засіданні взяли участь не менш е
2/3 від її складу.
6. П орядок обрання науково-педагогічних працівників
1. О брання, призначення та звільнення з посади ректора НУОЗ України
імені П. Л. Ш упика регламентується Законом У країни «Про вищ у освіту» та
М етодичними реком ендаціям и щ одо особливостей виборчої системи та
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порядку обрання керівника закладу вищ ої освіти, що затвердж ені постановою
К абінету М іністрів У країни від 5 грудня 2014 р. № 726 (із змінами).
2. О брання проректора Н У О З України імені П. Л. Ш упика
1) П роректор, діяльність якого безпосередньо п о в ’язана з освітнім або
науковим процесом, обирається з числа висококваліф ікованих науковопедагогічних працівників, які маю ть науковий ступінь та/або вчене звання.
2) П роректор обирається за конкурсом таєм ним голосуванням вченою
радою Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика з урахуванням рекомендацій
(висновків) кадрової комісії строком на п ’ять років.
3) К андидатури
претендентів
на
зам іщ ення
посади
проректора
попередньо обговорю ю ться на кадровій комісії.
Д ля оцінки рівня проф есійної кваліф ікації претендента кадрова комісія
може запропонувати йому виступити із своєю програмою.
4) В исновки кадрової комісії про професійні та особисті якості
претендентів передаю ться на розгляд вченої ради Н У О З України імені
П. Л. Ш упика.
П ретенденти маю ть бути ознайомлені з висновками кадрової комісії до
засідання вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика.
5) О брання проректора вченою радою Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика
проводиться таєм ним голосуванням.
П еред голосуванням претендент (претенденти) на посаду проректора
інформує вчену раду щ одо програми розвитку Н У О З України імені
П. Л. Ш упика за напрям ом діяльності.
П ісля проголош ення програми розвитку
НУОЗ
У країни
імені
П. Л. Ш упика претендентом
(претендентами) на посаду проректора
проводиться обговорення кандидатури (кандидатур) на посаду проректора
членами вченої ради Н У О З України імені П. Л. Ш упика.
П ісля обговорення кандидатури (кандидатур) на посаду проректора
голова постійно дію чої кадрової комісії вченої ради НУО З України імені
П. Л. Ш упика або його заступник оголош ує висновок кадрової комісії щодо
кож ної кандидатури претендентів на посаду проректора.
6) В чена рада відкритим голосуванням затвердж ує ріш ення постійно
дію чої кадрової ком ісії вченої ради НУО З України імені П. Л. Ш упика щ одо
внесення кандидатур претендентів на посаду проректора до бю летеня для
таємного голосування.
7) Д ля підрахунку голосів перед таєм ним голосуванням обирається
лічильна комісія із числа членів вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика
в кількості не менш е трьох членів вченої ради Н У О З України імені
П. Л. Ш упика. П ротокол лічильної комісії затвердж ує вчена рада НУОЗ
У країни імені П. Л. Ш упика відкритим голосуванням.
8) Ріш ення вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика при
проведенні конкурсу вваж ається дійсним, якщ о в голосуванні взяли участь не
менш е 2/3 членів вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика, присутніх на
засіданні.
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О браним вваж ається претендент, який набрав більш е 50 % + 1 голосів
присутніх на засіданні членів вченої ради.
9) Я кщ о при проведенні конкурсу, в яком у взяли участь не більш е двох
претендентів на займ ання посади проректора і за результатами голосування
перемож ець конкурсу не був виявлений, то конкурс вваж ається таким, що не
відбувся, і оголош ується повторно.
10) Я кщ о при проведенні конкурсу, в яком у брали участь два або більш е
претендентів на посаду проректора, голоси розділились порівну, проводиться
повторне голосування на засіданні вченої ради, дату якого визначає голова
вченої ради. П ри повторенні такого самого результату голосування конкурс
вваж ається таким, що не відбувся, і оголош ується повторно.
11) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більш е двох
претендентів на займ ання посади проректора, перем ож ець не виявлений,
проводиться повторне голосування по двом кандидатурам, які набрали
найбільш у кількість голосів, на засіданні вченої ради, дату якого визначає
голова вченої ради.
12) Я кщ о при проведенні конкурсу на посаду проректора не було подано
ж одної заяви або ж оден перемож ець конкурсу не був виявлений за
результатами повторного голосування, то конкурс також вваж ається таким, що
не відбувся, і оголош ується повторно.
13) Ріш ення вченої ради Н У О З України імені П. Л. Ш упика є підставою
для укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання
наказу ректора про зарахування її на посаду.
Ріш ення про призначення проректора прийм ається за погодж енням із
Студентською радою Н У О З України імені П. Л. Ш упика та з М О З України.
3. О брання декана ф акультету/директора навчально-наукового
інституту
1) Д екан ф акультету/директор навчально-наукового інституту обирається
з числа науково-педагогічних працівників, які маю ть науковий ступінь та/або
вчене (почесне) звання відповідно до проф ілю ф акультету/навчально-наукового
інституту.
2) Д екан ф акультету/директор навчально-наукового інституту обирається
за конкурсом таєм ним голосуванням вченою радою ф акультету/навчальнонаукового інституту з урахуванням пропозицій трудового колективу
ф акультету/навчально-наукового інституту, строком на п ’ять років, але не може
перебувати на цій посаді більш як два строки (5+5).
3) К андидатури претендентів на заміщ ення посади
декана ф акультету/
директора навчально-наукового
інституту мож уть
висувати
вчена
рада
факультету/ навчально-наукового інституту, кафедри, а також окремі науковопедагогічні працівники.
В исунення кандидатур претендентів проводять протягом місяця з дня
опублікування оголош ення в друкованому засобі м асової інформації.
В исновки
трудового
колективу
ф акультету/навчально-наукового
інституту та кадрової комісії про професійні та особисті якості претендентів та

І

відповідні реком ендації передаю ться на розгляд вченої ради ф акультету/
навчально-наукового інституту.
П ретенденти маю ть бути ознайомлені з висновками трудового колективу
факультету/ навчально-наукового інституту та кадрової комісії до засідання
вченої ради ф акультету/ навчально-наукового інституту.
4) О брання декана ф акультету/директора навчально-наукового інституту
проводиться таєм ним голосуванням.
П еред голосуванням претендент (претенденти) на посаду декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту інформує вчену раду
ф акультету/навчально-наукового
інституту
щ одо
програми
розвитку
ф акультету/навчально-наукового інституту.
П ісля проголош ення програми розвитку ф акультету/навчально-наукового
інституту
претендентом
(претендентами)
на
посаду
декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту проводиться обговорення
кандидатури (кандидатур) на посаду декана ф акультету/директора навчальнонаукового інституту членам и вченої ради ф акультету/навчально-наукового
інституту.
П ісля обговорення кандидатури (кандидатур) на посаду декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту голова постійно дію чої
кадрової комісії вченої ради НУО З У країни імені П. Л. Ш упика або його
заступник оголош ує висновок трудового колективу ф акультету/навчальнонаукового інституту та кадрової комісії щ одо кож ної кандидатури претендентів
на посаду декана ф акультету/директора навчально-наукового інституту.
6) В чена рада ф акультету/навчально-наукового інституту відкритим
голосуванням затвердж ує ріш ення постійно дію чої кадрової комісії вченої ради
НУО З У країни імені П. Л. Ш упика щодо внесення кандидатур претендентів на
посаду декана ф акультету/директора навчально-наукового інституту до
бю летеня для таєм ного голосування.
6) Д ля підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається
лічильна комісія із числа членів вченої ради ф акультету/ навчально-наукового
інституту в кількості не менш е трьох членів вченої ради факультету/навчальнонаукового інституту. П ротокол лічильної комісії затвердж ує вчена рада
факультету/ навчально-наукового інституту відкритим голосуванням.
7) Ріш ення вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту при
проведенні конкурсу вваж ається дійсним, якщ о в голосуванні брало участь не
менш е 2/3 членів вченої ради, присутніх на засіданні.
О браним вваж ається претендент, який набрав більш е 50%+1 голосів
присутніх на засіданні членів вченої ради.
8) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь не більш е двох
претендентів на займання посади декана ф акультету/директора навчальнонаукового інституту і за результатами голосування перем ож ець конкурсу не
був виявлений, то конкурс вваж ається таким, що не відбувся, і оголош ується
повторно.
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9) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більш е
претендентів на займання посади декана ф акультету/директора навчальнонаукового інституту, голоси розділились порівну, проводиться повторне
голосування на засіданні вченої ради, дату якого визначає голова вченої ради.
П ри повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається
таким, що не відбувся, і оголош ується повторно.
10) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більш е двох
претендентів на займ ання посади декана ф акультету/директора навчальнонаукового інституту, перемож ець не виявлений, проводиться повторне
голосування по двом кандидатурам, які набрали найбільш у кількість голосів, на
засіданні вченої ради, дату якого визначає голова вченої ради.
11) Я кщ о при проведенні конкурсу на займання посади декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту не було подано ж одної
заяви або перем ож ець конкурсу не був виявлений за результатами повторного
голосування, то конкурс також вваж ається таким, що не відбувся, і
оголош ується повторно.
12) Ріш ення вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту є
підставою для укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і
видання наказу ректора про зарахування її на посаду.
13) Д екан ф акультету/директор навчально-наукового інституту може бути
звільнений з посади ректором НУОЗ У країни імені П. Л. Ш упика за поданням
вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика або органу громадського
самоврядування
ф акультету/навчально-наукового
інституту
з
підстав,
визначених законодавством про працю , за поруш ення Статуту НУО З України
імені П. Л. Ш упика, умов контракту. П ропозиція про звільнення декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту вноситься до органу
громадського самоврядування ф акультету/навчально-наукового інституту не
менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету/
навчально-наукового
інституту.
П ропозиція
про
звільнення
декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту приймається не менш як
2/3 голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету/
навчально-наукового інституту (ч. 2 ст. 43 ЗУ «Про вищу освіту»).
14) Д екан ф акультету/директор інституту здійсню є свої повноваж ення на
постійній основі.
15) Ректор Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика має право обґрунтовано
відмовити у призначенні на посаду та укладенні контракту. Вчена рада
ф акультету/навчально-наукового інституту має право двом а третинами голосів
від свого складу підтвердити попереднє ріш ення, після чого ректор НУОЗ
У країни імені П. Л. Ш упика зобов’язаний протягом 10 робочих днів
призначити відповідну особу на посаду та укласти з нею відповідний контракт.
4. О брання завідувача кафедри
1) Завідувач каф едри обирається з числа науково-педагогічних
працівників, які маю ть науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання
відповідно до профілю кафедри.
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2) Завідувач каф едри обирається за конкурсом таємним голосуванням
вченою радою Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика з урахуванням пропозицій
трудового колективу ф акультету/навчально-наукового інституту та кафедри
строком на п ’ять років. Завідувач кафедри не може перебувати на посаді більш
як два строки (5+5).
3) К андидатури претендентів на заміщ ення посади завідувача кафедри
попередньо обговорю ю ться на засіданні відповідної кафедри в їх присутності.
Н а засіданні каф едри, на якій обговорю ю ться кандидатури претендентів на
посаду завідувача кафедри, беруть участь з правом голосу всі члени трудового
колективу каф едри, в т. ч. навчально-допоміж ний персонал, працівники, які
працю ю ть за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці (основним
місцем роботи для яких є Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика).
Для оцінки рівня проф есійної кваліф ікації претендента кафедра може
запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття.
4) Висновки кафедри, трудового колективу факультету/навчальнонаукового інституту та кадрової комісії про проф есійні та особисті якості
претендентів та відповідні рекомендації передаю ться на розгляд вченої ради
НУОЗ У країни імені П. Л. Ш упика.
Засідання кафедри та трудового колективу ф акультету/навчальнонаукового інституту, на яких обговорю ю ться кандидатури претендентів на
посаду завідувача кафедри, проводить один із проректорів НУО З України імені
П. Л. Ш упика або декан ф акультету/директор навчально-наукового інституту.
П ретенденти маю ть бути ознайомлені з висновками кафедри та трудового
колективу ф акультету/навчально-наукового інституту до засідання вченої ради
НУО З У країни імені П. Л. Ш упика.
Н егативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту
в розгляді його кандидатури вченою радою Н У О З України імені
П. Л. Ш упика.
5) О брання завідувача кафедри вченою радою НУО З У країни імені
П. Л. Ш упика проводиться таємним голосуванням.
П еред голосуванням претендент (претенденти) на посаду завідувача
кафедри інформує вчену раду щ одо програми розвитку кафедри.
П ісля
проголош ення
програми розвитку
кафедри
претендентом
(претендентами) на посаду завідувача кафедри проводиться обговорення
кандидатури (кандидатур) на посаду завідувача каф едри членами вченої ради.
П ісля обговорення кандидатури (кандидатур) на посаду завідувача
кафедри голова постійно дію чої кадрової комісії вченої ради НУОЗ У країни
імені П. Л. Ш упика або його заступник оголош ує висновок кафедри, трудового
колективу ф акультету/навчально-наукового інституту та кадрової комісії щодо
кож ної кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри.
6) В чена рада відкритим голосуванням затвердж ує ріш ення постійно
дію чої кадрової ком ісії вченої ради НУО З У країни імені П. Л. Ш упика щодо
внесення кандидатур претендентів на посаду завідувача кафедри до бю летеня
для таємного голосування.
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7) Д ля підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається
лічильна комісія із членів вченої ради НУО З У країни імені П. Л. Ш упика в
кількості не м енш е трьох членів вченої ради Н У О З У країни імені
П. Л. Ш упика. П ротокол лічильної комісії затвердж ує вчена рада НУОЗ
У країни імені П. Л. Ш упика відкритим голосуванням.
8) Ріш ення вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика при
проведенні конкурсу вважається дійсним, якщ о в голосуванні взяли участь не
менш е 2/3 членів вченої ради, присутніх на засіданні.
О браним вваж ається претендент, який набрав більш е 50 % + 1 голосів
присутніх на засіданні членів вченої ради.
9) Я кщ о при проведенні конкурсу, в яком у взяли участь не більш е двох
претендентів на займ ання посади завідувача каф едри і за результатами
голосування перемож ець конкурсу не був виявлений, то конкурс вважається
таким, що не відбувся, і оголош ується повторно.
10) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь два або більш е
претендентів на займання посади завідувача кафедри, голоси розділились
порівну, проводиться повторне голосування на засіданні вченої ради, дату
якого визначає голова вченої ради. При повторенні такого самого результату
голосування конкурс вваж ається таким, що не відбувся, і оголош ується
повторно.
11) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більш е двох
претендентів на займання посади завідувача кафедри, перемож ець не
виявлений, проводиться повторне голосування по двом кандидатурам, які
набрали найбільш у кількість голосів, на засіданні вченої ради, дату якого
визначає голова вченої ради.
12) Я кщ о при проведенні конкурсу на займання посади завідувача
кафедри не було подано ж одної заяви або перемож ець конкурсу не був
виявлений за результатам и повторного голосування, то конкурс також
вваж ається таким, щ о не відбувся, і оголош ується повторно.
13) Ріш ення вченої ради НУО З України імені П. Л. Ш упика є підставою
для укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання
наказу ректора про зарахування її на посаду.
5. О брання проф есора кафедри
1) П роф есор обирається з числа науково-педагогічних працівників, які
маю ть науковий ступінь або вчене звання.
2) П роф есор обирається за конкурсом таєм ним голосуванням вченою
радою Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика з урахуванням реком ендації кафедри
строком до п ’яти років.
3) К андидатури претендентів на заміщ ення посади проф есора попередньо
обговорю ю ться на засіданні відповідної каф едри в їх присутності. На засіданні
кафедри, на якій обговорю ю ться кандидатури претендентів на заміщ ення
посади проф есора кафедри, беруть участь з правом голосу всі члени трудового
колективу каф едри, в т. ч. навчально-допоміж ний персонал, працівники, які
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працю ю ть за сумісництвом і на умовах погодинної оплати праці (основним
місцем роботи для яких є Н У О З України імені П. Л. Ш упика).
Д ля оцінки рівня проф есійної кваліф ікації претендента кафедра може
запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття.
4) Висновки кафедри та кадрової комісії про професійні та особисті
якості претендентів та відповідні реком ендації передаю ться на розгляд вченої
ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика.
П ретенденти маю ть бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання
вченої ради Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика.
Н егативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту
в розгляді його кандидатури вченою радою Н У О З України імені
П. Л. Ш упика.
5) О брання проф есора вченою радою НУОЗ У країни імені П. Л. Ш упика
проводиться таємним голосуванням.
П еред голосуванням щ одо кож ної кандидатури претендентів на посаду
проф есора проводиться обговорення кандидатури в їх присутності, після чого
оголош ується висновок кафедри та кадрової комісії.
6) П різвищ а претендентів на займання посади проф есора вносяться до
одного бю летеня для таєм ного голосування. Кож ен член вченої ради НУОЗ
У країни імені П. Л. Ш упика має право голосувати лиш е за одну кандидатуру
претендента. П ри всіх інш их варіантах голосування бю летені вважаються
недійсними.
7) Д ля підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається
лічильна комісія із
числа членів вченої ради НУО З України
імені
П. Л. Ш упика в кількості не менш е трьох членів вченої ради НУОЗ України
імені П. Л. Ш упика. П ротокол лічильної комісії затвердж ує вчена рада НУОЗ
У країни імені П. Л. Ш упика відкритим голосуванням.
8) Ріш ення вченої ради Н У О З України імені П. Л. Ш упика при
проведенні конкурсу вваж ається дійсним, якщ о в голосуванні взяли участь не
менш е 2/3 членів вченої ради НУО З України імені П. Л. Ш упика, присутніх на
засіданні.
О браним вваж ається претендент, який набрав більш е 50 % + 1 голосів
присутніх на засіданні членів вченої ради.
9) Я кщ о при проведенні конкурсу, в яком у взяли участь не більш е двох
претендентів на займ ання посади проф есора і за результатам и голосування
перемож ець конкурсу не був виявлений, то конкурс вваж ається таким, що не
відбувся, і оголош ується повторно.
10) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь два або більш е
претендентів на посаду професора, голоси розділились порівну, проводиться
повторне голосування на засіданні вченої ради, дату якого визначає голова
вченої ради. П ри повторенні такого самого результату голосування конкурс
вваж ається таким , що не відбувся, і оголош ується повторно.
11) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більш е двох
претендентів на займання посади професора, перемож ець не виявлений,
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проводиться повторне голосування по двом кандидатурам, які набрали
найбільш у кількість голосів, на засіданні вченої ради, дату якого визначає
голова вченої ради.
12) Я кщ о при проведенні конкурсу на посаду проф есора не було подано
ж одної заяви або перемож ець конкурсу не був виявлений за результатами
повторного голосування, то конкурс також вваж ається таким, що не відбувся, і
оголош ується повторно.
13) Ріш ення вченої ради Н У 0 3 України імені 11. Л. Ш упика є підставою
для укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і видання
наказу ректора про зарахування її на посаду.
Т ермін трудового договору (контракту) встановлю ється за погодження
сторін. В носити пропозиції щодо терміну трудового договору (контракту) має
право кож на із сторін.
6. О брання доцента, старш ого викладача, викладача, асистента
кафедри
1) Д оцент, старш ий викладач, асистент, викладач обирається з числа
науково-педагогічних працівників відповідно до вим ог передбачених пунктами
5 - 8 розділу 3 цього П орядку.
2) Д оцент, старш ий викладач, викладач, асистент обирається за
конкурсом таєм ним голосуванням вченою радою ф акультету/навчальнонаукового інституту з урахуванням реком ендації каф едри та кадрової комісії
строком до п ’яти років.
3) К андидатури претендентів на заміщ ення посад доцента, старш ого
викладача, викладача, асистента попередньо обговорю ю ться на засіданні
відповідної каф едри в їх присутності. На засіданні кафедри, на якій
обговорю ю ться кандидатури претендентів на заміщ ення посад доцента,
старш ого викладача, викладача, асистента каф едри, беруть участь з правом
голосу всі члени трудового колективу кафедри, в т. ч. навчально-допоміж ний
персонал, працівники, які працю ю ть за сумісництвом і на умовах погодинної
оплати праці (основним місцем роботи для яких є Н У 0 3 України імені
П. Л. Ш упика).
Д ля оцінки рівня проф есійної кваліф ікації претендента кафедра може
запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття.
4) В исновки кафедри та кадрової комісії про проф есійні та особисті
якості претендентів і відповідні реком ендації передаю ться на розгляд вченої
ради ф акультету/навчально-наукового інституту.
П ретенденти маю ть бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання
вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту.
Н егативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту
в розгляді його кандидатури вченою радою ф акультету/навчальнонаукового інституту.
5) О брання доцента, старш ого викладача, викладача, асистента вченою
радою ф акультету/навчально-наукового
інституту проводиться таємним
голосуванням.
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П еред голосуванням щ одо кож ної кандидатури претендентів на
відповідну посаду проводиться обговорення кандидатури в їх присутності,
після чого оголош ується висновок кафедри та кадрової комісії.
6) П різвищ а всіх претендентів на обіймання однієї посади вносяться до
одного бю летеня для таєм ного голосування. Кож ен член вченої ради
факультету/ навчально-наукового інституту має право голосувати лиш е за одну
кандидатуру претендента. При всіх інш их варіантах голосування бю летені
вваж аю ться недійсними.
7) Д ля підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається
лічильна комісія із числа членів вченої ради ф акультету/навчально-наукового
інституту в кількості не менш е трьох членів вченої ради ф акультету/навчальнонаукового інституту. П ротокол лічильної комісії затвердж ує вчена рада
ф акультету/навчально-наукового інституту відкритим голосуванням.
8) Ріш ення вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту при
проведенні конкурсу вваж ається дійсним, якщ о в голосуванні взяли участь не
менш е 2/3 членів вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту,
присутніх на засіданні.
О браним вваж ається претендент, який набрав більш е 50% + 1 голосів на
засіданні членів вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту.
9) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь не більш е двох
претендентів на займ ання посаду доцента, старш ого викладача, викладача,
асистента і за результатами голосування перем ож ець конкурсу не був
виявлений, то конкурс вваж ається таким, що не відбувся, і оголош ується
повторно.
10) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більш е
претендентів на посаду доцента, старш ого викладача, викладача, асистента
голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на засіданні
вченої ради, дату якого визначає голова вченої ради. П ри повторенні такого
самого результату голосування конкурс вваж ається таким, що не відбувся, і
оголош ується повторно.
11) Я кщ о при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більш е двох
претендентів на займ ання посаду доцента, старш ого викладача, викладача,
асистента, перем ож ець не виявлений, проводиться повторне голосування по
двом кандидатурам , які набрали найбільш у кількість голосів, на засіданні
вченої ради, дату якого визначає голова вченої ради.
12) Я кщ о при проведенні конкурсу на займання посади доцента, старш ого
викладача, викладача, асистента не було подано ж одної заяви або перемож ець
конкурсу не був виявлений за результатам и повторного голосування, то
конкурс також вваж ається таким, що не відбувся, і оголош ується повторно.
13) Ріш ення вченої ради ф акультету/навчально-наукового інституту є
підставою для укладення трудового договору (контракту) з обраною особою і
видання наказу ректора про зарахування її на посаду.

Т ерм ін трудового договору (контракту) встановлю ється за погодж енням
сторін. В носити пропозицію щодо терміну трудового договору (контракту) має
право кож на із сторін.
7. О брання завідувача (директора) бібліотеки
Завідувач (директор) бібліотеки обирається за конкурсом таємним
голосуванням вченою радою Н У 0 3 У країни імені П. Л. Ш упика з урахуванням
реком ендації трудового колективу бібліотеки, строком до п ’яти років (п. 7 ч. 2
ст. 36 Закону У країни «Про вищ у освіту»).
8. О брання завідувача аспірантури, докторантури
Завідувач аспірантури, докторантури обирається за конкурсом таємним
голосуванням вченою радою НУО З України імені П. Л. Ш упика.
9. Зам іщ ення вакантних посад і продовж ення терміну роботи наукових
працівників бібліотеки відбувається без конкурсного відбору.
7. П родовж ення та припинення трудових відносин з науковопедагогічними працівникам и
1. П родовж ення трудових відносин
1 )Я к щ о
у
науково-педагогічного
працівника
(крім
декана
ф акультету/директора навчально-наукового інституту, завідувача кафедри)
закінчується терм ін дії трудового договору (контракту) і досягнуто
домовленості про продовж ення трудових відносин на новий строк (за
погодж енням з каф едрою за таку пролонгацію ), конкурс не оголош ується, і з
таким працівником укладається трудовий договір (контракт) на строк від
одного до п ’яти років, а з особою передпенсійного віку - до досягнення нею
пенсійного віку, за згодою сторін.
2) Н ауково-педагогічний працівник зо б о в’язаний за два місяці до
закінчення строку д ії трудового договору (контракту) звернутися із заявою до
ректора Н У О З У країни імені
П. Л. Ш упика про продовж ення або не
продовж ення з ним трудових відносин.
Н еподання такої заяви у вказаний термін вважатиметься відмовою
науково-педагогічного працівника від переукладання трудового договору
(контракту).
3) Н ауково-педагогічний працівник, якому продовж ується трудовий
договір (контракт), подає ректору Н У О З У країни імені П. Л. Ш упика такі
документи:
- заяву на ім ’я ректора;
- звіт про роботу (навчальну, лікувальну, наукову);
- перелік наукових праць;
- витяг з протоколу засідання кафедри про реком ендацію на продовження
строку трудового договору (контракту);
- листок з обліку кадрів.
2. П рипинення трудових відносин
1) П рипинення
трудових
правовідносин
з
науково-педагогічними
працівниками мож е відбуватися за наявністю підстав і в порядку,
передбаченому чинним законодавством про працю.
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2) У разі не обрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного
працівника трудові відносини з ним припиняю ться у з в ’язку із закінченням
строку д ії трудового договору (контракту).
Особи, які не виявили бажання взяти участь у конкурсі на новий строк,
звільняю ться у зв ’язку із закінченням строку д ії трудового договору
(контракту).
3) С троковий трудовий договір (контракт) мож е бути припинений і до
закінчення строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у
таких випадках проводиться за наказом ректора Н У 0 3 України імені
П. Л. Ш упика відповідно до чинного законодавства про працю.
4) Трудові спори між сторонами розглядаю ться у встановленому чинним
законодавством порядку.
8. О собливі випадки
1. В ідповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу
науково-педагогічних працівників пенсійного віку, з ними може укладатися
строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Терміни строкового
трудового договору (контракту) встановлю ю ться за погодж енням сторін.
2. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову
службу за призивом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за
контрактом, у том у числі ш ляхом укладення нового контракту на проходження
військової служ би, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення
або до дня ф актичного звільнення зберігаю ться місце роботи, посада і середній
заробіток в Н У 0 3 У країни імені П. Л. Ш упика (ч. З ст. 119 Кодексу законів про
працю У країни).
3. Гарантії, визначені у частині третій статті 119 К одексу законів про
працю У країни, зберігаю ться за працівниками, які під час проходження
військової служ би
отримали поранення (інш і уш кодж ення здоров’я) та
перебуваю ть на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або
визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на
військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх
звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних
закладах незалеж но від строку лікування, повернення з полону, появи їх після
визнання безвісно відсутніми або до дня оголош ення судом їх померлими.
9. П рикінцеві положення
1 .Ц е й П орядок затвердж ується вченою
П. Л. Ш упика і вводиться в дію наказом
П. Л. Ш упика.
2. Зміни та доповнення до цього
затвердж ення П орядку в новій редакції.
3. П ісля затвердж ення П орядку в новій
втрачає ю ридичну силу.

радою Н У 0 3 України імені
ректора Н У О З У країни імені
П орядку

вносяться

шляхом

редакції попередній Порядок

П О ГО Д Ж ЕН О :
П ерш ий проректор

Ю рій В Д О В И ЧЕН К О

П роректор з науково-педагогічної
роботи

О лександр ТО Л С ТА Н О В

Н ачальник відділу кадрів

Д м итро БРИ ГИ Н ЕЦ Ь

Н ачальник ю ридичного відділу

Т етяна В О ЗН Ю К

