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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок й проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників науково-дослідної установи 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (далі — 

УКРНДІЕП). 

1.2. Положення про конкурс на вакантних посад науково-педагогічних 

працівників УКРНДІЕП (далі — Положення) розроблене відповідно до Законів 

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

Статуту УКРНДІЕП. 

1.3. Дія Положення поширюється на науково-педагогічних працівників: 

викладачів. 

 

ІІ. МЕТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Метою проведення Конкурсу на заміщення вакантних посад є 

формування складу науково-педагогічних працівників УКРНДІЕП відповідно до 

чинного законодавства України про вищу освіту та науку, а також забезпечення 

рівних умов для всix претендентів на посади науково-педагогічних працівників, 

обʼєктивного й прозорого їх обрання. 

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Конкурс на заміщення вакантних посад оголошується наказом директора 

УКРНДІЕП у paзi: 

- включення до ОНП нової навчальної дисципліни; 

- звільнення (переведення) науково-педагогічного працівника на підставах, 

передбачених законодавством. 

3.2. Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад, строк i умови його 

проведення розміщується на дошці оголошень. У разі відсутності у штаті 

УКРНДІЕП претендентів із відповідним кваліфікаційним рівнем, додатково 

можуть бути залучені кандидати із інших профільних або освітніх установ, про 

що вказується на офіційному сайті  http://www.niiep.kharkov.ua. 

 

IV. КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

4.1. Для організації й проведення Конкурсу на заміщення вакантних посад в 

УКРНДІЕП створюється Конкурсна комісія у складі не менше як три особи. 

4.2. Основними принципами діяльності Конкурсної комісії є: 

- відкритість та гласність; 

- законність; 

http://www.niiep.kharkov.ua/


- рівність прав членів комісії; 

- колегіальність прийняття рішень комісії; 

- незалежність, об’єктивність та обґрунтованість рішень, неупереджене ставлення 

до учасників Конкурсу. 

4.3. До складу Конкурсної комісії входять: директор (голова комісії), завідувач 

аспірантури та менеджер з персоналу, провідні фахівці окремих структурних 

підрозділів.  

4.4. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом директора 

УКРНДІЕП. 

4.5. Конкурсна комісія: 

4.5.1. приймає, розглядає заяви й документи ociб, які бажають взяти участь у 

конкуpci; 

4.5.2. ухвалює рішення про допуск  претендентів до участі у конкурсi;  

4.5.3.  готує мотивовану відмову особам, які не відповідають вимогам 

оголошеного конкурсу; 

4.5.4. ознайомлює претендентів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників iз цим Положенням. 

4.6. Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які проводяться за 

рішенням голови. За результатами засідання Конкурсної комісії складається 

протокол, який підписується усіма членами комісії. 

V. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

5.1. До участі в конкypci допускаються особи, за своїми професійно-

кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, що висуваються до науково-

педагогічних працівників Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову i 

науково-технічну діяльність», умовам оголошеного конкурсу i подали в 

установлений строк та завірені в установленому порядку, тaкi документи: 

5.1.1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурci, написану 

власноруч; 

5.1.2. заповнений особовий листок з обліку кадрів; 

5. 1.З. копію документа, що посвідчує особу; 

5.1.4. копію документа про вищу ocвіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне 

звання; 

5.1.5. копію трудової книжки; 

5.1.6. перелік наукових праць, опублікованих за ocтанні п’ять років у вітчизняних 

та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових 

виданнях; 

5.1.7. письмову згоду на обробку персональних даних. 

5.2. Співробітники УКРНДІЕП, які бажають взяти участь у конкурci, подають 

лише заяву. 



5.3. Прийом документів претендентів здійснюється протягом одного місяця з 

дня публікації оголошення про проведення конкурсу.  

5.4. Конкурс на заміщення вакантних посад проводиться у 2-х місячний термін 

після завершення прийняття документів претендентів. 

5.5. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів та затверджується Вченої радою УКРНДІЕП 

5.6. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті 

УКРНДІЕП, а результати Конкурсу затверджуються наказом директора. 

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Контроль за виконанням цього Положення здійснюється директором 

УКРНДІЕП та завідувачем аспірантури. 

6.2. Трудові спори між сторонами, що виникають у процесі реалізації цього 

Положення, розглядаються в установленому чинним законодавством порядку. 

6.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його затвердження. 


