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1. ВСТУП 

Це Положення розроблене у відповідності до частини 11 статті 55 Закону 

України «Про вищу освіту», рекомендацій, затверджених Наказом Міністерства 

освіти і науки України 05.10.2015 р. № 1005. 

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Білгород-Дністровського коледжу 

природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів) затверджується педагогічною радою 

Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та 

комп’ютерних технологій (далі Коледж). 

Перелік основних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів визначено частиною першою статті 55 Закону: 

1) керівник (директор); 

2) заступник керівника (заступник директора з навчальної роботи, 

заступник директора), діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або 

науковим процесом; 

3) зав.відділенням ( керівник підрозділу), діяльність яких безпосередньо 

пов’язана з освітнім або науковим процесом; 

4) завідувач  бібліотеки; 

5) завідувач навчально – методичної лабораторії; 

6) керівник фізичного виховання; 

7) завідувач практики; 

8) завідувач  лабораторії комп’ютерних технологій; 

9) завідувач лабораторії розробки програмного забезпечення; 

10) викладачі, майстер виробничого навчання, психолог, соціальний педагог, 

вихователь гуртожитку; 

Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів установлюється Кабінетом Міністрів України. 

 

2. КОНКУРСНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Частиною третьою статті 54 Закону України «Про освіту» передбачено, що 

прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі 

конкурсного відбору. 

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. 

Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного 

працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні нової 

посади до штатного розпису закладу вищої освіти. 

При заміщенні посади заступника директора коледжу, діяльність яких 

безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, призначення 
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погоджується з органом студентського самоврядування в порядку, передбаченому 

Положенням про студентське самоврядування коледжу. 

Злиття або поділ підрозділів не є підставою для оголошення конкурсу та 

проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників. Для 

організації конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників наказом 

директора коледжу утворюється конкурсна комісія. 

Відповідно до пункту 4 частини шостої статті 40 Закону за погодженням з 

органом студентського самоврядування коледжу приймаються рішення про 

призначення заступника директора коледжу. 

3. ПРЕТЕНДЕНТИ НА ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 

Відповідно до частини дев’ятої статті 55 Закону посади науково - 

педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або 

вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. При цьому вища освіта за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до 

вищої освіти ступеня магістра відповідно до підпункту другого пункту другого 

Прикінцевих та перехідних положень Закону. 

Заступник директора з навчальної роботи, заступник директора  коледжу 

може заміщувати директора як виконуючий обов’язки відповідно до статуту вищого 

навчального закладу та посадової інструкції або згідно наказу засновника. 

Для дотримання законодавства при проведенні конкурсу на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників на умовах сумісництва або суміщення необхідно 

враховувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 

квітня 1993 року № 245 та інших нормативно - правових актів. 

4. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ОБРАННЯ ЗА КОНКУРСОМ 

Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в порядку 

конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує директор коледжу, про що 

видається відповідний наказ. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та 

умови його проведення публікуються на офіційному веб - сайті коледжу. 

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). Дата публікації оголошення вважається першим днем 

оголошеного конкурсу. 

З метою надання повної та об’єктивної інформації оголошення про конкурс на 

заміщення посади науково-педагогічного працівника може містити: повну назву 

закладу вищої освіти; найменування посад, на які оголошено конкурс; вимоги до 

претендентів (науковий ступінь, вчене звання тощо); строки подання заяв та 

документів, їх стислий перелік; адресу та номери телефонів; адресу подання 
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документів. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ директора 

коледжу, про що може бути передбачене оголошення в такому самому порядку. 

Повний перелік документів, які для участі в конкурсі претендент подає до 

відділу кадрів коледжу: заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; список 

наукових праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені 

законодавством України документи), особового листка з обліку кадрів та 

автобіографії; копій дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання. 

Строк подання заяв та документів становить один місяць. 

Особі, яка подала заяву, і не відповідає вимогам оголошеного конкурсу у 

зв’язку з чим не допускається до участі в ньому повідомляється не пізніше 3 робочих 

днів з моменту встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного 

конкурсу. 

Термін проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників - один місяць після завершення прийняття заяв претендентів. 

Педагогічна рада після розгляду кандидатур претендентів з оголошенням 

висновків за результатами попереднього обговорення та рекомендації конкурсної 

комісії, таємним голосуванням обирає на посади осіб. Порядок голосування 

визначається педагогічною радою. 

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

претендентів, переможець не виявлений, проводиться повторне голосування по двом 

кандидатурам, які набрали найбільшу кількість голосів, на тому самому засіданні 

ради. 

Рішення педагогічної ради набирає чинності після його введення в дію 

наказом директора коледжу, який несе відповідальність за дотримання 

претендентами вимог Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів). 

Якщо при проведенні конкурсу заміщення посади науково - педагогічного 

працівника не було подано жодної заяви або жоден претендент не був допущений до 

конкурсу, жоден (єдиний) з претендентів не набрав більше половини голосів 

присутніх членів педагогічної ради або переможець конкурсу не був виявлений за 

результатами повторного голосування, або результати конкурсу не були введені в 

дію (затверджені) наказом директора коледжу, то конкурс варто вважати таким, що 

не відбувся, і оголосити його повторно впродовж одного місяця. 

 
5. УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) 

Відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про освіту» 

науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення 

трудового договору, в тому числі за контрактом, який є підставою для призначення 

на посаду. 

Відповідно до підпункту сьомого частини третьої статті 34 Закону керівник 

закладу вищої освіти в межах наданих йому повноважень призначає на посаду 

науково-педагогічних працівників. Підставою для призначення є укладання 
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трудового договору (контракту). 

Введене в дію рішення педагогічної ради вважається підставою для укладення 

трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу про прийняття її 

на роботу (переведення на іншу посаду, продовження трудових стосунків). 

При прийнятті на роботу (переведенні на іншу посаду, продовження трудових 

відносин) після успішного проходження конкурсу, як правило, укладають строковий 

трудовий договір (контракт) терміном на 5 років. Строк трудового договору 

(контракту) може також установлюватися за погодженням сторін, але не більше ніж 

на п’ять років. 

6. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ 

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, підвищення кваліфікації), 

вакантними не вважаються і заміщуються поза конкурсом у порядку, визначеному 

законодавством України. Коледж може проводити конкурс на заміщення посад, які 

займаються за сумісництвом. 


