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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Це Положення визначає механізм та умови проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників ДонНУЕТ, а саме: завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів. 

1.2. Це Положення розроблено на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р., зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15.07.2003 р. за № 600/7921, Статуту та Колективного 

договору ДонНУЕТ. 
 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 

2.1. Конкурс - спеціальна форма добору науково-педагогічних 

працівників у вищих навчальних закладах (далі ВНЗ), що має на меті 
забезпечити ВНЗ фахівцями, які найбільше відповідають вимогам сучасної 
вищої освіти. 

2.2. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника оголошується 

ректором, про що видається наказ. 
2.3. Оголошення про проведення конкурсу публікується на офіційному сайті 

університету. Оголошення містить: 
 

2.3.1. повну назву та рівень акредитації університету із зазначенням його 

місцезнаходження, адреси та номера телефону; 

2.3.2. назви вакантних посад, на які оголошується конкурс, із зазначенням штатних 

вакансій; 

2.3.3. основні вимоги до претендентів (науковий ступінь, та/або вчене звання, повна 
вища освіта тощо); 

2.3.4. строк подання заяв та документів. 
 

2.4. Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі не може перевищувати 

один місяць від дня опублікування оголошення про конкурс. 

2.5. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться: 

2.5.1 на вакантні посади; 

2.5.2. на посади, які, згідно з наказом ректора, зайняті на термін до проведення 

конкурсу; 

2.5.3. у випадку введення нової посади до штатного розпису університету; 

2.5.4. до закінчення строку обрання, якщо науково-педагогічний працівник виконує 
обов'язки на умовах строкового трудового договору (контракту), термін якого 

закінчується. У цьому випадку конкурс оголошується до закінчення строку дії трудового 

договору (контракту), як правило, за один місяць. 

2.6. Конкурс не оголошується на посади: 

2.6.1. зайняті вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці по 

вагітності та пологах; 

2.6.2. зайняті жінками, що мають дітей віком до 3-х років; 
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2.6.3. за сумісництвом. 
 

2.7. Поза конкурсом заміщуються посади асистентів та викладачів випускниками 

аспірантури у рік закінчення аспірантури. Після трирічного терміну перебування 

випускників аспірантури на вказаних посадах, трудові відносини з ними можуть бути 

продовжені на конкурсних умовах. 

2.8. У виняткових випадках ректор університету має право призначати осіб на 

посади науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором до обрання за 

конкурсом. Виконання обов'язків по вакантним посадам директора навчально-наукового 

інституту та завідуючого кафедрою до обрання за конкурсом покладається наказом 

ректора на відповідну особу на строк не довше ніж до закінчення навчального року. 

2.9. Реорганізація структурних підрозділів університету без скорочення штатної 
чисельності не є підставою для проведення дострокового конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників або їх звільнення. 
 

2.10. При поділі кафедри її завідувач може призначатися на посаду завідувача 

однієї із новостворених кафедр наказом ректора університету. У цьому випадку посада 

завідувача іншої кафедри заміщується за конкурсом. Виконання обов'язків завідувача 

кафедри, де ця посада вакантна, до проведення конкурсу покладається наказом ректора 

університету на одного з провідних викладачів кафедри. 

2.11. Для організації та проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних 

(виборних) посад науково-педагогічних працівників наказом ректора Університету 

утворюється Конкурсна комісія у складі голови (першого проректора), секретаря 

(начальника відділу кадрів) і членів комісії (проректорів, директорів навчально-наукових 

інститутів, голови первинної профспілкової організації Університету, інших осіб у разі 
необхідності. 

2.12. Конкурс проводиться в такій послідовності: 
2.12.1. публікація оголошення; 

2.12.2. прийом документів та їхній попередній розгляд конкурсною комісією на 

відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади; 

2.12.3. проведення оцінювання професійного рівня та відбір кандидатів на 

заміщення вакантних посад шляхом обговорення на засіданнях кафедр, колегіальних 

органів громадського самоврядування Університету (навчально-наукового інституту) в 

установленому чинним законодавством порядку; 

2.12.4. обрання на посаду шляхом таємного голосування; 

2.12.5. укладення трудового договору (контракту). 
 

2.13. Рішення про проведення конкурсу за наявності вакантних посад науково-

педагогічних працівників, а саме: директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів 

кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів приймає 
ректор, про що видається наказ по Університету. 

2.14. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора 

університету, про що оголошується на сайті університету. В окремих випадках, у разі 
неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, 

вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим 

договором до проведення конкурсного заміщення цих посад. 
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2.15. Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вимогам оголошеного конкурсу, 

вона не допускається до участі в ньому, про що отримує письмову мотивовану відмову. Не 

допускається немотивована відмова в допуску до участі у конкурсі. 
2.16. До участі у конкурсі не допускаються особи, яких: 
 

2.16.1. позбавлено права обіймати відповідні посади у встановленому законом 

порядку на визначений термін; 

2.16.2. в інших випадках, установлених чинним законодавством. 
 

3. ОСНОВНІ КВАЛІ ФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ 

ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХПРАЦІВНИКІВ  
 

3.1. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються:  

3.1.1. на посаду завідувача кафедри - особи, які мають науковий ступінь та (або) 

вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, досвід науково-педагогічної 
роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах III -ІV рівня акредитації, є авторами 

навчально-методичних праць, наукових праць, опублікованих у фахових наукових 

виданнях України чи  наукових виданнях інших держав; 

3.1.2. на посаду професора: 

3.1.2.1. особи, які мають вчене звання професора за профілем кафедри; 

3.1.2.2. особи, які мають: 
 

1) науковий ступінь доктора наук; 

2) вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; 

3) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 7 років у вищих навчальних 

закладах ІІІ - IV рівнів акредитації; 
4) навчально-методичні праці; 
3.1.2.3. особи, які мають: 

1) науковий ступінь кандидата наук; 

2) вчене звання доцента; 

3) стаж науково-педагогічної роботи не менше як 20 років у вищих навчальних 

закладах III - І V рівнів акредитації на посаді асистента, викладача, старшого викладача, 

доцента, професора, завідувача кафедри; 

4) стаж науково-педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента не 

менше як 10 років; 

5) є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами 

підручників або співавторами не менше як двох підручників (навчальних посібників), що 

видані протягом останніх 10 років та мають не менш як 20 наукових праць, опублікованих 

у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав 

після отримання вченого звання доцента; 

6) підготували не менше трьох кандидатів наук; 

3.1.3. на посаду доцента - особи, які мають: 

1) науковий ступінь кандидата чи доктора наук та/або вчене звання; 

2) досвід науково-педагогічної роботи не менше 3 років у вищих навчальних 

закладах III - IV рівнів акредитації; 
3) навчально-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі; 
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4) наукові праці, зокрема не менше як п'ять наукових праць після захисту 

кандидатської дисертації, опублікованих у фахових наукових виданнях України 

чи провідних наукових виданнях інших держав та викладають навчальні 
дисципліни на високому науково-методичному рівні; 

3.1.4. на посаду старшого викладача - особи, які мають: 

1) науковий ступінь кандидата наук; 

2) стаж науково-педагогічної роботи не менше як рік у вищих навчальних закладах 

III - ІV рівнів акредитації на посаді асистента, викладача або іншій посаді науково-

педагогічного працівника; 

3) не менше 7 наукових і науково-методичних робіт та викладають навчальні 
дисципліни на належному науково-методичному рівні; 

3.1.5. на посаду асистента - особи, які мають повну вищу освіту за фахом, 

схильність до науково-педагогічно ї роботи, наявність наукових праць з профілю кафедри. 
 

4. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 
 

4.1. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає до відділу кадрів 

університету такі матеріали: 

4.1.1. заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора (додаток 1, 2); 

4.1.2. особовий листок з обліку кадрів ( для осіб, які не працюють в Університеті); 
4.1.3. автобіографію (для осіб, які не працюють в Університеті ); 
4.1.4. дві фотокартки розміром 4 на 6 см ( для осіб, які не працюють в Університеті); 
4.1.5. копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про 

вчені звання, посвідчені нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку 

(для осіб, які не працюють в Університеті ); 
4.1.6. копію трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють Університеті), 

посвідченої нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку; 

4.1.7. копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11) та ідентифікаційного 

номеру (для осіб, які не працюють в Університеті); 
4.1.8. копію документів про відношення до військового обов'язку (для 

військовозобов'язаних осіб, які не працюють в Університеті); 
4.1.9. характеристику (рекомендацію) з останнього місця роботи або навчання за 

бажанням (для осіб, які не працюють в Університеті); 
4.1.10. медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством 

охорони здоров'я України (для осіб, які не працюють в Університеті); 
4.1.11. письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, 

використання, оприлюднення персональних даних; 

4.1.12. список наукових та навчально-методичних праць, за наявності (додаток 3); 

4.1.13. інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності); 
4.1.14. звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, 

організаційну та профорієнтаційну роботу за попередній період (для осіб, які працюють в 

Університеті) (додаток 4); 

4.1.16. матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 

п'яти років (за наявності). 
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4.2. Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду 

роботи, професійного рівня та ділової репутації тощо. 

4.3. Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним 

документів. 

4.4. При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали паспорта 

громадянина України, ідентифікаційного номеру, дипломів про повну вищу освіту та/або 

науковий ступінь, атестатів про вчені звання, документа про відношення до військового 

обов'язку (для військовозобов'язаних) та трудової книжки (за наявністю) або її завірено ї 
копії. 

4.5. Заяви від претендентів на посади науково-педагогічних працівників приймає 
відділ кадрів ДонНУЕТ. 

4.6. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є обов'язковим, 

претенденту відмовляється у реєстрації заяви на участь у конкурсі. Після закінчення 

встановлених умовами конкурсу строків подачі документів, заяви на участь у конкурсі не 

приймаються. 

4.7. При прийнятті заяви та документів претендента ознайомлюють з Положенням 

про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів третього і четвертого рівнів акредитації , затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.07.2003 р. за № 600/7921, з цим Положенням, про що претендент розписується 

на заяві про участь у конкурсі. 
4.8. Відділ кадрів ДонНУЕТ своєчасно інформує претендента про місце та дату 

проведення засідання конкурсної комісії. 
 

5. ВІДБІР КАНДИДАТІВ 
 

5.1. Головними завданнями конкурсної комісії є перевірка відповідності поданих 

претендентами документів вимогам, встановленим до науково-педагогічних працівників 

законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу, та надання 

ректору та Вченій раді університету (навчально-науковогоінституту) обґрунтованих 

пропозицій (рекомендацій) щодо претендентів на посади науково-педагогічних 

працівників, які в подальшому, за згодою сторін, можуть бути внесені до трудового 

договору (контракту). 

5.2. Після закінчення строку подання заяв, не менш як за 5 днів до проведення 

Вченої ради університету, конкурсна комісія розглядає матеріали, які надійшли від 

претендентів, та приймає рішення про їхню відповідність вимогам законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу та надає їх ректорові університету. На 

засідання конкурсної комісії можуть запрошуватися претенденти на вакантну посаду. 

5.3. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів. Рішення комісії є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її  
складу. Якщо голоси розподілилися порівну, приймається те рішення, за яке проголосував 

голова конкурсної комісії. 
5.4. Якщо особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, не відповідає вимогам, 

встановленим законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», цьому Положенню та 

умовам конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що письмово 
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повідомляється ректором університету (на підставі рішення конкурсної комісії). Не 

допускається немотивована відмова в допуску до участі в конкурсі. 
5.5. Рішення про відмову може бути оскаржене у встановленому законодавством 

порядку. 

5.6. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад асистента, викладача, 

старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри попередньо обговорюються 

на засіданні відповідної кафедри. 

5.7. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 

запропонувати йому прочитати відкриті лекції, провести практичне, лабораторне або 

семінарське заняття в підрозділах, де вони мають намір працювати. 

5.8. Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на 

посаду завідувача кафедри, проводить за дорученням ректора перший проректор або 

проректор,або директор навчально-наукового інституту. 

5.9. За результатами розгляду заяв, документів кафедра приймає таємним або 

відкритим голосуванням - простою більшістю голосів штатних науково-педагогічних 

працівників, вмотивоване рішення. 

5.10. Витяг з протоколу засідання кафедри із обґрунтованими висновками про 

професійні якості претендентів й ухвалою щодо рекомендації претендента на відповідну 

посаду передається Вченій раді навчально-науковогоінституту. 

5.11. Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання 

Вченої ради навчально-наукового інституту. 

5.12. Витяг з протоколу засідання Вченої ради навчального-наукового інституту із 
обґрунтованими висновками про професійні якості претендентів й ухвалою щодо 

рекомендації претендента на відповідну посаду передається Вченій раді університету. 

5.13. Претенденти мають бути ознайомлені з висновками Вченої ради навчально-

наукового  інституту до засідання Вченої ради університету. 

5.14. Вчена рада університету обирає за конкурсом таємним голосуванням на 

посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів. 

5.15. Вчена рада університету делегує повноваження щодо обрання за конкурсом 

старших викладачів, асистентів вченим радам навчально-наукових інститутів. 

5.16. На засіданні Вченої ради університету перед голосуванням щодо кожної 
кандидатури претендента на відповідну посаду оголошується рішення конкурсної комісії, 
висновок Вченої ради навчально-наукового інституту та відомості про претендента. Після 

цього проводиться обговорення кандидатур. Кандидати на заміщення вакантної посади 

мають право бути присутніми на засіданні Вченої ради. 

5.17. Рішення Вченої ради університету при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним 

вважається претендент, який здобув більше 50% голосів членів Вченої ради, що взяли 

участь у голосуванні. 
5.18. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділилися порівну, проводиться повторне голосування на цьому 

самому засіданні Вченої ради. При повторенні цього результату конкурс вважається таким, 

що не відбувся, і оголошується повторно. 
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5.19. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної 
заяви або жоден із претендентів не набрав більше 50%голосів присутніх членів Вченої 
ради, конкурс також вважається таким, що не відбувся, і оголошуєтеся повторно. 

5.20. Конкурсне обрання проводиться і у випадку одного претендента на заміщення 

вакантної посади науково-педагогічного працівника. 

5.21. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 

комісія із членів відповідної Вченої ради Університету (навчально-наукового інституту) 

кількістю не менше трьох осіб. Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада 

Університету (навчально-наукового інституту) відкритим голосуванням. Окрема думка 

членів лічильної комісії додається до протоколу. 

5.22. Витяг з рішення Вченої ради Університету (навчально-наукового інституту) 

про обрання кандидата на посаду в установленому порядку передається до відділу кадрів 

для подальшого зберігання в особовій справі. 
 

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 

 

6.1. Підставою для укладення з науково-педагогічним працівником трудового 

договору та видання наказу ректора університету про призначення на відповідну посаду є 
рішення Вченої ради університету (навчально-наукового інституту) про обрання на посаду 

науково-педагогічного працівника та заява обраної особи. 

6.2. Відповідно до чинного законодавства при прийнятті на роботу науково-

педагогічних працівників може укладатися строковий трудовий договір, у тому числі 
контракт. 

6.3. Після обрання науково-педагогічного працівника на посаду відповідною 

Вченою радою обрана особа в тижневий термін пише заяву з клопотанням щодо 

встановлення конкретного строку трудового договору (контракту) в межах строків, 

встановлених чинним законодавством. До заяви додається витяг з протоколу засідання 

кафедри та рішення відповідної Вченої ради. Заява з додатками передається до відділу 

кадрів для подальшого погодження з завідувачем кафедри, директором навчально-

наукового інституту та першим проректором. Рішення щодо строку дії трудового договору 

(контракту) приймається ректором Університету. 

6.4. Трудовий договір (контракт) оформляється в двох примірниках, що мають 

однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін. У трудовому договорі 
(контракті) передбачаються строк його дії; права, обов'язки та відповідальність сторін за 

невиконання його умов; умови оплати та організації праці; додаткові, порівняно із 
законодавством, умови припинення трудових відносин; соціально-побутові та інші умови, 

необхідні для виконання обов'язків науково-педагогічного працівника. Конкретні 
зобов'язання в трудовий договір (контракт) вносяться за погодженням з науково-

педагогічним працівником, завідувачем кафедри, директором навчально-наукового 

інституту, проректорами. Трудовий договір (контракт ) набирає чинності з дати його 

підписання сторонами. 

6.5. Не пізніше як за три місяці до закінчення дії строкових трудових договорів 

(контрактів) науково-педагогічних працівників відділ кадрів Університету доводить 
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інформацію про це до відома директорів навчально-наукових інститутів та завідувачів 

кафедр. 
 

 

7. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
 

7.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними 

працівниками може відбуватися за наявністю підстав та у порядку, 

передбаченому законодавством про працю. 

7.2. У разі не обрання на новий строк за конкурсом науково- педагогічного 

працівника трудові відносини з ним припиняються у зв'язку із закінченням строку дії 
трудового договору (контракту). 

7.3. Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк, 

звільняються у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту). 

7.4. Строковий трудовий договір ( контракт) може бути припинений і до закінчення 

строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких випадках 

проводиться за наказом ректора університету відповідно до чинного законодавства про 

працю. 

7.5. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 
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Додаток1 

Ф 01.02-01 

Заява кандидата, який не працює в Університеті та бажає взяти участь в конкурсі 
 

 

 

 

 В.о. ректора Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського 

____________________________________________ 

(П.І.Б. кандидата, який подає заяву) 

_____________________________________________________ 

 (місце роботи)  
 _____________________________________________________ 

(адреса місця проживання)  
 _____________________________________________________ 

(номер засобу зв'язку) 

 

З А Я В А 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення посади  _____________________________ 
(назва) 

кафедри (навчально-наукового інституту)__________________________________________________ 
(найменування) 

 

До заяви додаю: 
• особовий листок з обліку кадрів; 

• автобіографія; 

• дві фотокартки розміром 4 на 6 см; 

• копії дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчені звання, посвідчені нотаріально або в 

іншому встановленому законодавством порядку; 

• копія трудової книжки, посвідченої нотаріально або в іншому встановленому законодавством порядку; 

• копії паспорта громадянина України (с. 1, 2, 3, 10, 11), свідоцтва про народження та ідентифікаційного номеру, які 
посвідчені нотаріально або в іншому установленому законодавством порядку; 

• копія документів про відношення до військового обов'язку (для військовозобов'язаних осіб); 

• характеристика (рекомендація) з останнього місця роботи або навчання; 

• медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України; 

• письмова згода на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення 

персональних даних; 

• список наукових та навчально-методичних праць; 

• матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років. 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                                                         Підпис 
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Додаток 2 

Ф 01.02-02 

Зразок заяви про допуск до участі у конкурсі кандидата, який працює в Університеті 
 

 

 В.о. ректора Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 

_____________________________________________ 

(П.І.Б. кандидата, який подає заяву) 

_______________________________________________________ 

 (місце роботи)  
_______________________________________________________ 

(адреса місця проживання)  
_______________________________________________________ 

(номер засобу зв'язку) 

 

 

З А Я В А 
 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення посади___________________________ 
                                                                                                                                                                             (назва) 

кафедри (навчально-наукового інституту)_________________________________________________ 
(найменування) 

 

До заяви додаю: 
• список наукових та навчально-методичних праць; 

• інформація про підготовку науково-педагогічних кадрів (за наявності); 
• звіт про навчальну, методичну,  наукову, організаційну  роботу за попередній період; 

• матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п'яти років. 

 

 

Дата                                                                                                           Підпис 
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Додаток 3 

Ф 01.02-03 

С П И С О К 

наукових та навчально-методичних праць 
 

__________________________________________________________________________________________ 

(П.І.Б. автора) 

 

за 20__-20___ рр. (останні п’ять років)  
 
 

№№ 

п/п 
Н а з в а Характер роботи Вихідні дані 

Обсяг  
(друк. арк.) 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Автор (підпис, прізвище, ініціали) 
 

Список завіряю: 
 

Завідувач кафедри (підпис, прізвище, ініціали) 

Секретар Вченої ради навчально-наукового інституту                       (підпис, прізвище, ініціали) 
 

Дата, печатка навчально-наукового інституту 
 

 

 

ПРИМІТКИ 

до списку наукових і навчально-методичних праць 
 
Пункт 2.Подається повна назва роботи. 

Пункт 3.Характер роботи - відповідно проставляється: друк. - друкована, дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, 
інформаційні карти, алгоритми, проекти - не характеризуються (робиться прочерк). 

Пункт 4.Вихідні дані - конкретизується місце і час публікації (видавництво, журнал - номер або серія, рік); дається 

характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік 

проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з'їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах 

яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні, міжвузівські, 
вузівські (науково-педагогічного напрямку); місце депонування рукопису, № державної реєстрації, рік депонування, видання, де 

анотовано депоновану роботу; № диплому відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі; № 

реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт, алгоритмів, проектів. Вихідні дані записуються згідно з 
правилами бібліографічного опису літератури. 

Пункт 5.Обсяг - вказується кількість друкованих аркушів (др. арк.) або сторінок (с.) публікації (дробом: у чисельнику - 

загальний обсяг, у знаменнику - авторський, якщо праця видана у співавторстві). 
Пункт 6.Співавтори - перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів 

вказуються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього осіб. 

 
Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна: 

- наукові роботи; 

-       навчально-методичні роботи; 

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на 
винахід. 

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не 

заносяться.  
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Додаток 4 

Ф 01.02-04 

З В І Т 

про навчальну, методичну,   наукову, організаційну  роботу  

науково-педагогічного працівника 

 

ПІБ 

за  20__-20___ (останні п’ять років)  

 

Персональні дані 
Рік народження ...  

Рік закінчення ВНЗ.................................................. ………………………………………............. 

Спеціальність ……….. ......................................................................................................................  

Кваліфікація....................................................................................................................................... 

Навчальний заклад……………………………………………………………………………….... 

Науковий ступінь............................................................................................................................... 

Вчене звання………………............................................................................................................... 

Посада  .................................................. ……………………………………………………………. 

Стажування, аспірантура, докторантура…………………………………………………………. 

Навчально-науковий 

інститут………………………………………………………………………................................... 

Кафедра……………………………………………………………………………………............... 

Інше (за необхідністю)…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

І. Навчальна робота 

 

            1. Навчальні заняття (перелік навчальних дисциплін із вказівкою виду занять (лекц., практ., 

лабор., практики, тренінги ін.): 

……………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Керівництво дипломними роботами (кількість кожного року): 

............................................................................................................................................................. 

3. Керівництво аспірантами (ПІБ аспіранта, назва дослідження): 

 

 

           ІІ. Методична робота 

 

1. Підготовлено НМК з дисциплін (ст.викладачі, асистенти вказують внесок у підготовку з 
виділенням конкретних частин НКМ): 

……………………………………………………………………………………............................. 

2.Участь у розробці інформаційних пакетів ЕКТС (конкретний внесок) 

............................................................................................................................................................. 

3.Рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів (назва, обсяг в у.д.а.) 

.............................................................................................................................................................. 
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            4.Розроблення складових освітньої програми (шифр програми, конкретний внесок) 

          ............................................................................................................................................................. 

5.Участь у навчально-методичних конференціях, семінарах тощо (дата та назва доповіді): 
……………………………………………………………………………………............................. 

            6.Підготовка матеріалів до ліцензування, акредитації освітньої програми (шифр програми, 

конкретний внесок) 

7.Підвищення кваліфікації (дата, номер документу) 

.............................................................................................................................................................. 

8.Нагороди і відзнаки за результати у навчально-методичній роботі 
............................................................................................................................................................. 

9.Інша інформація стосовно методичної роботи 

……………………………………………………………………………………………………..... 

 

III. Наукова  робота 

 

1.  Виконання  НДР (назва робіт, термін виконання, шифр, особистий внесок тощо) 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Загальна кількість публікацій 

………………………………………………………………………………………………………. 

3. Кількість публікацій за період звітності (по рокам), в тому числі в журналах, які 
включено до наукометричних баз даних (з визначенням назви бази) 

………………………………………………………………………………………………………. 

4. Назва та стан підготовки кандидатської/докторської дисертації  
………………………………………………………………………………………………………. 

5. Участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях (кількість та роки) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Патенти, авторські свідоцтва, впровадження  

……………………………………………………………………………………………………….. 

7.  Виконання проектів з різних джерел фінансування (держбюджетних, міжнародних, 

міждержавних, госпдоговірних та ін.) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

8. Підготовка  відгуків на дисертаційні роботи 

……………………………………………………………………………………………………...... 

9. Рецензування наукових робіт (вид наукової роботи, обсяг) 
............................................................................................................................................................. 

10.Членство у спеціалізованих вчених радах, комітетах, комісіях, редколегіях, радах 

наукових товариств та ін. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

11.Участь у наукових виставках 

 ……………………………………………………………………………………………………..... 

            12.Наукова (науково-технічна) співпраця - внутрішньодержавна і міжнародна 

……………………………………………………………………………………………………...... 

13. Керівництво науковою роботою студентів (кількість робіт, що підготовлено до 

конкурсів (по рокам), результативність) 

............................................................................................................................................................. 

14. Інша інформація стосовно НДР 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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IV. Організаційна діяльність 

 

1. Виконувані оргфункції в Університеті 
……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Участь в роботі колегіальних органів Університету 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Організація проведення  конференцій, семінарів, освітньо-наукових заходів тощо 

……………………………………………………………………………………………………….. 

4. Участь в організації та проведенні Днів відкритих дверей  

.............................................................................................................................................................. 

5. Проведення профорієнтаційної роботи (кількість здійснених виїздів для проведення 

профорієнтаційної роботи (або інформація щодо розповсюдження профорієнтаційних матеріалів в 

он-лайн режимі/поштовому режимі)) 
……………………………………………………………………………………………………...... 

6. Участь в організації та проведенні інших профорієнтаційних заходів за участі 
потенційних абітурієнтів (конкурсів, олімпіад, турнірів, конференцій) 

……………………………………………………………………………………………………...... 

7. Інформація щодо налагодження співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами, 

професійно-технічними закладами, вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації 
.............................................................................................................................................................. 

8. Інша інформація  

……………………………………………………………………………………………………...... 
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Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 
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Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис 

особи, яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесеннязміни

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвищеім'я по-

батькові 
Підписознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


