
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсну комісію вченої ради ІПКіК НАН 

України 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ 2022 

 



 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Конкурсна комісія (далі – Комісія) створюється в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інститут) з метою 

організації конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників 

та викладачів відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів 

України «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», 

Статуту Інституту, Розпорядження Президії Національної академії наук 

України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення 

конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах 

Національної академії наук України», Рекомендацій щодо проведення 

конкурсного відбору про заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), 

затверджених наказом МОН України від 05.10.2015 р. №1005 (в новій 

редакції, затвердженій наказом МОН України від 26.11.2015 р. №1230), 

Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

наукових співробітників та викладачів, схваленого Вченою радою Інституту 

(протокол № 15 від 18 жовтня 2021 р.) і затвердженого директором Інституту 

18 жовтня 2021 р.  

Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, 

законності, рівності прав членів Комісії, колегіальності прийняття рішень 

Комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень Комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на заміщення вакантних посад 

наукових співробітників та викладачів. 

 

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ 

Мета Комісії: об’єктивний та якісний аналіз документів, поданих на 

конкурс при заміщенні вакантних посад наукових співробітників та 



викладачів Інституту для остаточного ухвалення рішень та ухвалення 

рекомендацій Вченій раді Інституту. 

Завдання Комісії: 1. Об’єктивний розгляд заяв та документів, поданих 

на конкурс, у тижневий термін після закінчення терміну їх подання по 

кожній кандидатурі; 2. Установлення відповідності претендента умовам 

оголошеного конкурсу; 3. Надання усім учасникам конкурсу рівних 

можливостей на заміщення вакантних посад; 4. Своєчасне інформування 

претендентів про результати проведення конкурсу.  

 

3.ФОРМУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ 

Комісія утворюється наказом директора у складі не менш як сім осіб. 

До складу комісії входять члени вченої ради, провідні фахівці окремих 

структурних підрозділів Інституту. Головою комісії призначається заступник 

керівника, відповідальний за проведення наукової роботи в Інституті. До 

роботи комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися експерти 

(фахівці) у відповідній галузі (сфері), а також представник виборного органу 

первинної профспілкової організації. Організаційною формою роботи комісії 

є засідання, що проводиться у випадках оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад. 

Діяльність комісії здійснюється на засадах: відкритості та гласності; 

рівності прав членів комісії; колегіальності прийняття рішень комісією; 

незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень комісії, 

неупередженого ставлення до учасників конкурсу. 

4.ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТА 

СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ 

Голова Комісії:  

- здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи;  



- головує на засіданнях Комісії. У разі відсутності головує його 

заступник;  

- забезпечує виконання покладених на Комісію завдань, ухвалює в 

межах своєї компетенції рішення, організовує та контролює їх виконання. 

Заступник голови Комісії:  

- одержує від відділу кадрів, структурних підрозділів конкурсні 

документи претендентів;  

- здійснює аналітичне узагальнення підсумків діяльності кожного 

претендента; 

 - інформує членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності. 

Секретар Комісії:  

- оформлює протоколи засідань Комісії;  

- оформлює рішення Комісії та подає матеріали на розгляд Вченій раді 

Інституту;  

- за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу. 

У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки, за дорученням 

голови Комісії, виконує один із членів Комісії. 

 

5.ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 

5.1. Про час і місце проведення засідання комісія через відділ кадрів 

повідомляє учасників конкурсу. Засідання комісії є правочинним, якщо на 

ньому присутні не менш двох третин її членів. Комісія визначає 

послідовність розгляду матеріалів у розрізі структурних підрозділів та посад. 

5.2. Заступник голови Комісії оголошує висновки структурних 

підрозділів та висновки аналітичного узагальнення підсумків діяльності 

кожного претендента. 

5.3. Членами Комісії здійснюється розгляд кандидатур претендентів, 

поданих ними документів, висновків за результатами попереднього 

обговорення й окремих думок їх учасників, інформації про роботу 

претендентів в Інституті за попередній період (якщо претендент працював в 



Інституті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за 

сумісництвом). Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу. 

За результатами опрацювання поданих документів, додаткової інформації, 

наданої кандидатом, співбесіди комісія здійснює оцінювання професійного 

рівня учасника конкурсу і приймає рішення щодо нього шляхом таємного 

голосування простою більшістю голосів від затвердженого складу комісії. 

Під час оцінювання відомостей, наданих учасником конкурсу, також 

враховуються: актуальність, практичне значення отриманої наукової 

(науково-технічної) продукції; наукова новизна та обґрунтованість 

одержаних результатів досліджень і розробок та висновків; особистий внесок 

у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і 

розробок; володіння сучасними методами та методологіями досліджень і 

розробок; досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання 

досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, 

звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь в 

редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових 

товариствах; наявність Державної премії України в галузі науки і техніки, 

премій НАН України імені видатних учених України, інших наукових 

відзнак, у тому числі міжнародних; рівень володіння іноземною мовою 

(іноземними мовами). 

5.4. Для підрахунку голосів на кожному засіданні обирається лічильна 

комісія у складі трьох осіб. 

5.5.  У разі, коли два або більше учасників конкурсу, які претендують 

на одну і ту ж вакантну посаду наукового працівника, отримали рівну 

кількість голосів, переможець конкурсу визначається комісією шляхом 

відкритого голосування. При цьому комісією можуть братися до уваги 

переваги учасника конкурсу у рівні присудженого ступеня вищої освіти, 

присвоєного вченого звання, досвіді фахової роботи, кількості наукових 

публікацій, статистичних даних щодо індексу цитування тощо. У разі рівного 



розподілу голосів членів комісії голос головуючого на засідання є 

вирішальним.  

5.6. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується 

усіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії має 

право додати до протоколу свою окрему думку.  

Комісія має право запрошувати на своє засідання керівників 

структурних підрозділів, заміщення вакантних посад яких розглядається. 

Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів від дня 

затвердження переліку учасників конкурсу виносяться на розгляд та 

затвердження вченої ради. Витяг з протоколу засідання вченої ради про 

затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ 

учасників конкурсу. 

 

6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ 

6.1. Претенденти на заміщення вакантних посад наукових 

співробітників та викладачів Інституту мають право оскаржити рішення 

Комісії шляхом подання апеляційної заяви на ім’я директора Інституту або в 

установленому законодавством порядку. 

6.2. Директор розглядає апеляційну заяву і ухвалює обґрунтоване 

рішення про її відхилення або про повторний розгляд матеріалів на засіданні 

Комісії протягом семи робочих днів. 

6.3. Комісія протягом п’яти робочих днів повідомляє претендента про 

ухвалене рішення. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Усі зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі 

рішення Вченої ради Інститутуту та вводяться в дію наказом ректора. З 

моменту ухвалення відповідних змін попередня редакція Положення втрачає 

чинність. 


