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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок проведення конкурсного відбору науковців 

для провадження викладацької діяльності (далі – ВД) в Інституті 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – Інституту) 

розроблено відповідно до Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової 

установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.2018 р. № 404, Закону України «Про вищу освіту», 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)», Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. (зі змінами). 

1.2. Конкурсний відбір науковців проводиться на засадах: відкритості, 

гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, 

колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, 

об’єктивності й обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 

неупередженого ставлення до кандидатів на посади викладачів. 

1.3. Викладацькою діяльністю в Інституті можуть займатись особи, які 

мають науковий ступінь та досвід професійної діяльності за 

відповідним фахом не менше п’яти років. 

 

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Проведення конкурсу оголошується наказом директора Інституту за 

поданням гарантів освітньо-наукових програм підготовки здобувачів. 

2.2. Відбір науковців проводиться конкурсною комісією Інституту.  

2.3. Оголошення про конкурс, терміни й умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Інституту. 

 

 

3. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

 

3.1.  Прийом документів претендентів здійснюється відділом кадрів 

протягом одного місяця з дня публікації оголошення про проведення 

конкурсу. Дата публікації оголошення вважається першим днем 

оголошеного конкурсу. 

3.2. Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає встановленим вимогам, 

вона не допускається до участі у конкурсі, про що отримує письмову 

відмову конкурсної комісії. Рішення про відмову в участі у конкурсі 

може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.  
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3.3. Після закінчення встановленого умовами конкурсу терміну, документи 

не приймаються. 

3.4. Особи, які вперше беруть участь у конкурсі, подають такі документи:  

 заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту, 

написану власноруч; 

 заповнений особовий листок з обліку кадрів та 

автобіографію;  

 копії документів про повну вищу освіту, наукові ступені, 

вчені звання; 

 копії документів про стажування, підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, 

свідоцтва, інші передбачені законодавством України 

документи), засвідчені нотаріально чи відділом кадрів 

Інституту; 

 копію паспорта громадянина України; 

 копію трудової книжки, засвідчену відділом кадрів за 

основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;  

 список опублікованих статей, монографій, патентів за 

останні 5 років. 

3.5. Науковці, які претендують на участь у конкурсі на наступний термін, 

подають:  

 заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Інституту; 

 список опублікованих статей, монографій, патентів за 

останні 5 років; 

 копії документів про стажування, підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, 

свідоцтва, інші передбачені законодавством України 

документи).  

3.6. Конкурс проводиться у місячний термін після завершення прийняття 

документів претендентів.  

 

 

4. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ  

ТА ВІДБІР КАНДИДАТІВ 

 

4.1. Розгляд заяв та документів, поданих претендентами, проводить 

конкурсна комісія. 

4.2. Конкурсна комісія здійснює перевірку поданих документів на 

відповідність вимогам Закону України «Про вищу освіту» та 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 

30.12.2015 р. (зі змінами), а також умовам оголошеного конкурсу. 

4.3. Конкурсна комісія встановлює відповідність компетентностей 

претендента навчальній дисципліні, що визначається 
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 досвідом наукової, педагогічної та/або професійної роботи 

у відповідній галузі; 

 участю у виконанні науково-дослідної роботи за 

відповідною тематикою; 

 тематичним напрямом публікацій (статті, патенти, 

монографії та ін.); 

 навчанням за програмою підвищення педагогічної 

кваліфікації; 

 проходженням тематичних курсів за профілем дисципліни, 

що викладається; 

 академічною мобільністю за профілем дисципліни, що 

викладається; 

 іншими видами підвищення кваліфікації (самоосвіта, 

семінари, практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи 

відповідного методичного, професійного та наукового 

спрямування) та ін. 

 

4.4. Конкурсна комісія у місячний термін після закінчення строку подання 

заяв розглядає подані претендентами документи, інформацію про 

роботу претендентів в Інституті за попередній період (якщо 

претендент працював в Інституті до проведення конкурсу за основним 

місцем роботи або за сумісництвом) та проводить таємне голосування, 

результати якого виносяться на затвердження вченою радою 

Інституту.  

 

 

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ  

ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОНКУРСУ 

 

5.1. Засідання конкурсної комісії може проводитись off-line або 

дистанційно (on-line), зокрема в режимі відеоконференції. 

5.2. Під час таємного голосування підрахунок голосів здійснюється 

лічильною комісією. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і 

секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю 

голосів її членів. 

5.3. Бюлетені для таємного голосування у необхідній кількості готує 

секретар конкурсної комісії. Бюлетені для таємного голосування 

повинні містити всю необхідну для голосування інформацію.  

5.4. Таємне голосування здійснюється шляхом, зазначеним у бюлетені. 

Бюлетені, в яких умова голосування виявилася невиконаною, 

визнаються недійсними. Недійсними вважаються бюлетені 

невстановленого зразка, а також бюлетені з доповненнями та 

написами. 
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5.5. Таємне голосування проводиться таким чином, щоб забезпечити 

таємницю волевиявлення. Лічильна комісія складає протокол про 

результати таємного голосування, який ухвалюють усі її члени.  

5.6. Результати голосування конкурсної комісії оголошує на засіданні 

голова або член лічильної комісії. Члени лічильної комісії, які не 

згодні з її рішенням, мають право письмово викласти особисту думку і 

додати її до протоколу. 

5.7. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який 

підписують усі члени комісії, які брали участь у засіданні. 

5.8. У разі проведення дистанційного засідання протокол рішення 

конкурсної комісії може створюватися у вигляді електронного 

документу, який підписує голова комісії. Програмне забезпечення для 

таємного голосування має бути анонімним та забезпечувати 

верифікацію голосів. 

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Положення, зміни та доповнення до нього ухвалюються на засіданні 

вченої ради та затверджуються директором Інституту. 

6.2. Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту. 

 


