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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА 

ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 

(КОНТРАКТІВ) ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

(із змінами, затвердженими Вченою радою ОНАХТ від 02.03.2021 р. 

протокол № 11, введеними в дію наказом ректора від 02.03.2020 р. № 56-01, 

затвердженими Вченою радою ОНАХТ від 27-29.04.2021 р. протокол № 14, 

введеними в дію наказом ректора від 29.04.2020 р. № 123-01, затвердженими 

Вченою радою ОНАХТ від 08.06.2021 р. протокол № 15, введеними в дію 

наказом ректора від 08.06.2021 р. № 169-01, затвердженими Вченою радою 

ОНАХТ від 07.07.2021 р. протокол № 16, введеними в дію наказом ректора 

від 07.07.2021 р. № 204-01, затвердженими Вченою радою ОНАХТ від 

05.10.2021 р. протокол № 3, введеними в дію наказом ректора від             

05.10.2021 р. № 322-01) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів) Одеської національної академії харчових 
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технологій (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.07.2021 р. №864 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-

педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів)», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами від 

24.03.2021 р. № 365), Професійного стандарту на групу професій «Викладачі 

закладу освіти», затверджений наказом Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 610, інших 

актів законодавства України з питань освіти та науки, статуту ОНАХТ. 

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів).  

1.3. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, 

які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають 

ступінь магістра (спеціаліста), стаж наукової, науково-педагогічної роботи 

та/або достатній досвід практичної роботи. Додаткові вимоги до посад 

можуть бути встановлені в посадових інструкціях науково-педагогічних 

працівників. 

1.4. Дія Положення поширюється на науково-педагогічних працівників: 

асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, 

завідувачів кафедр, деканів факультетів, директорів навчально-наукових 

інститутів.  

1.5. Процедура конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 

викладача-стажиста, директора бібліотеки, вченого секретаря, завідувача 

відділом аспірантури та докторантури не проводиться.  

Трудовий договір (контракт) з викладачем-стажистом рекомендується 

укладати на строк не більше одного року. 

1.6. Обов’язковим є конкурсний порядок заміщення сумісниками (або 

особами, що працюють за суміщенням) посад завідувачів кафедр та 

директора бібліотеки. 

1.7. Відповідність особи умовам оголошеного конкурсу встановлюється 

конкурсною комісією академії, яка створюється наказом ректора. 

1.8. Загальна процедура конкурсного відбору передбачає такий 

порядок: 

- видання наказу про проведення конкурсу; 

- публікація оголошення про проведення конкурсу на сайті 

академії у розділі «Новини» та у засобах масової інформації (для заміщення 

посад завідувачів кафедри, деканів факультетів, директорів навчально-

наукових інститутів); 

- прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у 

конкурсі; 

- розгляд документів конкурсною комісією академії (проведення 
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оцінки відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації науково-

педагогічних працівників освітньому компоненту, досягнень у професійній 

діяльності, перевірка виконання претендентами умов допуску до участі в 

конкурсі та прийняття рішення про допуск до участі в конкурсі). 

1.9. Проєкт наказу та оголошення про конкурс на сайті ОНАХТ та у 

засобах масової інформації готує відділ кадрів за поданням проректора з 

НПтаНР або директора навчального центру організації освітнього процесу.  

1.10. Відділ кадрів надає НЦООП інформацію про строки дії контрактів 

та трудових договорів науково-педагогічних працівників двічі на рік – на 

перше січня та перше вересня поточного року. 
1.11. Про зміну умов конкурсу або його скасування видається наказ 

ректора, про що оголошується на сайті академії onaft.edu.ua в розділі 

«Новини» та у засобах масової інформації (для заміщення посад завідувачів 

кафедри, деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів). 

1.12. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників можуть ознайомитись із цим Положенням на офіційному сайті 

академії, у навчальному центрі забезпечення якості освіти, відділі кадрового 

забезпечення, з посадовими інструкціями науково-педагогічного працівника 

– у структурному підрозділі ОНАХТ, де особа планує працювати. 

1.13. Особа в ОНАХТ не може одночасно займати дві та більше посад, 

що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій. 

 

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Конкурс на заміщення вакантних посад оголошується наказом 

ректора у разі: 

- введення до штатного розпису нової посади науково-педагогічного  

працівника; 

- звільнення (переведення) науково-педагогічного працівника на 

підставах, передбачених законодавством; 

- закінчення строку трудового договору (контракту) з науково- 

педагогічним  працівником; 

- якщо з науково-педагогічним працівником, який обіймає відповідну 

посаду, укладено строковий трудовий договір до проведення конкурсу. 

2.2. Конкурс не оголошується на посади, 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). Такі посади заміщуються поза конкурсом у порядку, 

визначеному законодавством України. Конкурс на заміщення частини 

вакантної посади до 0,5 ставки не оголошується, заміщення посади 

відбувається за контрактом строком до одного року, окрім випадків введення 

до штату нової посади. 

2.3. Дата публікації наказу про оголошення конкурсу або оголошення у 

засобах масової інформації (для заміщення посад завідувачів кафедри, 
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деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів) вважається 

першим днем оголошення конкурсу. 

2.4. Відділ кадрів письмово попереджає науково-педагогічних 

працівників за два місяця до закінчення дії строкового трудового договору 

(контракту). 

2.5. На посади, які вивільняються внаслідок закінчення терміну дії 

строкового трудового договору (контракту) (у тому числі, у зв’язку зі 

звільненням працівника, процедура конкурсного заміщення посади якого не 

була завершена) наказом ректора можуть призначатися науково-педагогічні 

працівники, які виконують обов’язки відсутнього працівника до заміщення 

вакантної посади за конкурсом у поточному навчальному році. В окремих 

випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними 

штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників 

можуть заміщуватися за трудовим договором працівниками за сумісництвом 

або суміщенням.  

2.6. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які  мають 

повну вищу освіту і за своїм професійно-кваліфікаційними якостями 

відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Професійним 

стандартом на групу професій «Викладачі закладу освіти», Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності та умовам оголошеного конкурсу. 

2.7. Претенденти повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до 

посади згідно додатку 1, на яку оголошується конкурс. 

2.8. Статутом ОНАХТ можуть встановлюватися відповідно до 

законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

2.9. Претендент на посаду науково-педагогічного працівника особисто 

або поштовим відправленням подає до навчального відділу навчального 

центру організації освітнього процесу наступні документи: 

- заяву про участь в конкурсі на ім’я ректора написаної власноруч; 

- професійне резюме; 

- інформацію щодо відповідності освітньої та/або професійної 

кваліфікації науково-педагогічних працівників освітньому компоненту та 

досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років затверджену в 

установленому в ОНАХТ порядку; 

- документи, що підтверджують відповідність претендента 

кваліфікаційним вимогам; 

- стратегію (план) розвитку навчально-наукового інституту, 

факультету, кафедри (на вакантні посади директора навчально-наукового 

інституту, декана факультету, завідувача кафедри відповідно) обґрунтовану 

на засіданні конкурсної комісії.  

Вимога наявності досягнень у професійній діяльності згідно Ліцензійних 

вимог провадження освітньої діяльності не застосовується для науково-
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педагогічних працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше 

трьох років та працівників, що мають статус учасника бойових дій.  

Фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних 

працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин 

навчального навантаження на навчальний рік, зараховують без проведення 

конкурсного відбору та вимог наявності досягнень у професійній діяльності 

згідно Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності. 

  2.10. За відсутності одного з документів, подання якого є обов’язковим, 

претенденту відмовляється у їх прийнятті. 

2.11. Прийом документів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників за п.2.9 проводиться протягом одного місяця (без 

урахування канікулярного періоду).  

2.12. Якщо закінчення терміну дії оголошення припадає на неробочий 

день, останнім днем подання документів вважається перший після нього 

робочий день. 
2.13. Документи кандидатів, отримані та перевірені щодо їх 

комплектності начальником навчального відділу навчального центру 

організації освітнього процесу відповідно до умов конкурсу, та щодо 

відповідності ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності – 

начальником відділу ліцензування, акредитації та сертифікації навчального 

центру організації освітнього процесу, подаються до розгляду конкурсною 

комісією. 

2.14. Конкурсна комісія після завершення терміну подання документів 

для участі у конкурсі розглядає документи кандидатів на відповідність 

умовам оголошеного конкурсу та надає рекомендації стосовно претендентів 

на посади на розгляд кафедр, Вчених рад факультетів та інститутів, зборів 

трудових колективів,  Вченої ради академії. 

2.15. Якщо особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, відповідає 

вимогам та умовам оголошеного конкурсу, вона допускається, за рішенням 

конкурсної комісії, до участі у конкурсі. 

2.16. Якщо особа, яка подала заяву на участь у конкурсі, не відповідає 

вимогам, встановленим Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Професійним стандартом на групу професій «Викладачі закладу освіти», 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, цього Положення та 

умовам оголошеного конкурсу, цьому Порядку та умовам оголошеного 

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

письмову мотивовану відмову конкурсної комісії (рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення). Таке повідомлення надсилається НВ НЦ ООП 

не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з моменту встановлення 

невідповідності поданих документів вимогам конкурсу. 
2.17. Не допускається немотивована відмова в допуску до участі у 

конкурсі. 

2.18. Рішення конкурсної комісії розміщуються на сайті ОНАХТ. 
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

3.1 Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  

завідувача кафедри 

3.1.1 Кандидатури претендентів на заміщення посад завідувача кафедри 

попередньо обговорюються трудовим колективом відповідної кафедри за їх 

присутності (за відсутності претендента кандидатура обговорюється за його 

письмовою згодою). Завідувач кафедри інформує претендентів про місце та 

дату проведення зборів трудового колективу кафедри. 

3.1.2 Висновки трудового колективу кафедри про професійні та 

особистісні якості претендентів та рекомендації щодо обрання на посаду 

завідувача кафедри затверджується голосуванням, вид та форма якого 

обирається окремо для кожного претендента на зборах, та оформляється у 

вигляді протоколу зборів трудового колективу кафедри.  

3.1.3 За наявності окремої думки учасників зборів, думка викладається 

у  письмовому вигляді і додається до висновків зборів трудового колективу 

кафедри. Витяги з протоколу зборів надаються на розгляд відповідної Вченої 

ради факультету/інституту/ОНАХТ. 
3.1.4 Збори трудового колективу кафедри, на якому обговорюються 

кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, проводить  

проректор з НПтаНР або декан відповідного факультету. 

3.1.5 Збори трудового колективу кафедри можуть відбуватися у 

дистанційному режимі з забезпеченням персонального голосування або у 

дистанційному режимі з перервою для проведення таємного голосування 

шляхом подання бюлетенів у визначений час та у визначеній аудиторії 

ОНАХТ. 

3.1.6 На підставі висновків зборів трудового колективу кафедри Вчена 

рада факультету та Вчена рада інституту надає відповідні рекомендації 

Вченій раді ОНАХТ щодо обрання за конкурсом на посаду завідувача 

кафедри.  

3.1.7 Негативний висновок зборів трудового колективу кафедри, 

засідання Вченої ради факультету/інституту при обранні завідувачів кафедр 

не перешкоджає висувати їх кандидатури для розгляду Вченою радою 

ОНАХТ. 

3.1.8 Кандидати на заміщення посад завідувачів кафедр мають право 

бути присутніми на засіданні Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ. 

Неявка претендента на засідання Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ 

не є підставою для зняття з розгляду питання конкурсного заміщення посади 

завідувача кафедри. 

3.1.9 Обрання завідувача кафедри Вченими радами 

факультету/інституту/ОНАХТ проводиться голосуванням. Вид та спосіб 

голосування вирішується для кожної кандидатури окремо перед початком 

голосування більшістю голосів. 

3.1.10 Правила проведення таємного голосування на засіданні Вченої 



7 
 

ради факультету/інституту/ОНАХТ:  

- прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться 

до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ має право голосувати лише за одну 

кандидатуру претендента, інакше бюлетені вважаються недійсними; 

- якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне 

голосування на цьому самому засіданні Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ. При повторенні попереднього результату 

конкурс вважається таким, що не відбувся і оголошується повторно; 

- якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано 

жодної заяви або жоден з претендентів не набрав більше половини голосів 

присутніх членів Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ, то конкурс 

вважається таким, що не відбувся і оголошується повторно. 

3.1.11 Голосування може проводитись у дистанційному режимі з 

забезпеченням персонального голосування або може відбуватись у 

дистанційному режимі з перервою для проведення таємного голосування 

шляхом подання бюлетенів у визначений час та у визначеній аудиторії з 

подальшим оголошенням результатів голосування на наступному засіданні 

відповідної Вченої ради.  

3.1.12 Рішення Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ при 

проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь 

не менше 2/3 членів. Обраним вважається претендент, який здобув більше 

50% голосів присутніх членів Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ. 

3.1.13 Рішення Вченої ради ОНАХТ є підставою для укладання 

трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу ректора 

про прийняття її на роботу. 

3.1.14 Термін строкового трудового договору (контракту) для посад 

завідувачів кафедр встановлюється на п’ять років відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту». 

3.1.15 Науково-педагогічним працівникам, які подають документи на 

конкурс на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр, згідно Закону 

України «Про вищу освіту» від 06.09.2014, за яким одна і та сама особа не 

може займати вищезазначені посади більше ніж два терміни. Ця норма 

поширюється на завідувачів кафедр, обраних на посаду після набуття 

чинності Закону. Завідувачі кафедр, обрані на посаду до набуття чинності 

згаданого Закону, продовжують виконувати свої повноваження згідно з 

укладеними строковими трудовими договорами (контрактами) та мають 

право обиратися на відповідні посади ще на два строки. 

 

3.2 Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  

професора кафедри 

3.2.1 Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад 

професорів попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри за їх 
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присутності (за  відсутності претендента кандидатура обговорюється за його 

згодою). Завідувач кафедри інформує всіх учасників про місце та дату 

проведення засідання кафедри.  
3.2.2 На засідання кафедри, при обговоренні претендентів на заміщення 

вакантних посад, за якими закріплені заплановані освітні компоненти 

відповідних освітніх програм, обов’язково запрошуються гаранти 

відповідних освітніх програм. 

3.2.3 Для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендентів 

кафедра може запропонувати їм провести відкриту лекцію, відкрите 

практичне заняття тощо за присутності науково-педагогічних працівників 

ОНАХТ. 
3.2.4 Висновки засідання кафедри про професійні та особистісні якості 

претендентів та рекомендації щодо обрання на посаду професора кафедри 

затверджується голосуванням, вид та форма якого обирається окремо для 

кожного претендента на засіданні та оформляється у вигляді протоколу 

засідання кафедри.  

3.2.5 Претенденти на заміщення вакантних посад професорів можуть 

бути ознайомлені з протоколом засідання кафедри до засідання Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ.  

3.2.6 За наявності окремої думки учасників засідання, думка 

викладається у письмовому вигляді і додається до висновків кафедри. Витяги 

з протоколу засідання кафедри надаються на розгляд відповідної Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ. 
3.2.7 Засідання кафедри можуть відбуватись у дистанційному режимі з 

забезпеченням персонального голосування або у дистанційному режимі з 

перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів 

у визначений час та у визначеній аудиторії ОНАХТ. 

3.2.8 На підставі висновків засідання кафедри Вчена рада факультету та 

Вчена рада інституту надає відповідні рекомендації Вченій раді ОНАХТ 

щодо обрання за конкурсом на посади професорів кафедри.  

3.2.9 Негативний висновок засідання кафедри, Вченої ради 

факультету/інституту при обранні професорів на вакантні посади не 

перешкоджає висувати їх кандидатури для розгляду Вченою радою ОНАХТ. 

3.2.10 Кандидати на заміщення вакантних посад професорів мають 

право бути присутніми на засіданні Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ. Неявка претендента на засідання Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ не є підставою для зняття з розгляду питання 

конкурсного заміщення. 

3.2.11 Обрання професорів Вченою радою факультету/інститу-

ту/ОНАХТ проводиться голосуванням. Вид та спосіб голосування 

вирішується для кожної кандидатури окремо перед початком голосування 

більшістю голосів. 

3.2.12 Правила проведення таємного голосування на засіданні Вченої 

ради факультету/інституту/ОНАХТ:  
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- прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться 

до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ має право голосувати лише за одну 

кандидатуру претендента, інакше бюлетені вважаються недійсними; 

- якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне 

голосування на цьому самому засіданні Вченої ради 

факультету/інституту/ОНАХТ. При повторенні попереднього результату 

конкурс вважається таким, що не відбувся і оголошується повторно; 

- якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано 

жодної заяви або жоден з претендентів не набрав більше половини голосів 

присутніх членів Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ, то конкурс 

вважається таким, що не відбувся і оголошується повторно. 

3.2.13 Рішення Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ при 

проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь 

не менше 2/3 членів. Обраним вважається претендент, який здобув більше 

50% голосів присутніх членів Вченої ради факультету/інституту/ОНАХТ. 

3.2.14 Рішення Вченої ради ОНАХТ є підставою для укладання 

трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу ректора 

про прийняття її на роботу. 

3.2.15 Термін строкового трудового договору (контракту) 

встановлюється з урахуванням пропозицій колективу кафедри, 

факультету/інституту ОНАХТ, але не більше ніж на п’ять років. 

3.2.16 Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору 

(контракту) має право кожна із сторін. 

 

3.3 Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади доцента, 

старшого викладача, викладача, асистента  

3.3.1 Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад 

доцента, старшого викладача, викладача, асистента попередньо 

обговорюються на засіданнях кафедр за їх присутності (за відсутності 

претендента кандидатура обговорюється за його згодою). Завідувач кафедри 

інформує всіх учасників про місце та дату проведення засідання кафедри.  
3.3.2 На засідання кафедри, при обговоренні претендентів на заміщення 

вакантних посад, за якими закріплені заплановані освітні компоненти 

відповідних освітніх програм, обов’язково запрошуються гаранти 

відповідних освітніх програм. 

3.3.3 Для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендентів 

кафедра може запропонувати їм провести відкриту лекцію, відкрите 

практичне заняття тощо за присутності науково-педагогічних працівників 

ОНАХТ. 
3.3.4 Висновки кафедри про професійні та особистісні якості 

претендентів на вакантні посади асистента, викладача, старшого викладача, 

доцента та відповідні рекомендації передаються на розгляд Вченої ради 
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факультету. Претенденти на заміщення посад вищезгаданих науково-

педагогічних працівників можуть бути ознайомлені з протоколом кафедри до 

засідання Вченої ради факультету.  

3.3.5 За наявності окремої думки учасників засідання, думка 

викладається у письмовому вигляді і додається до висновків кафедри. Витяги 

з протоколу засідання кафедри надаються на розгляд відповідної Вченої ради 

факультету. 

3.3.6 На засіданні відповідної Вченої ради факультету проводиться 

розгляд кожної кандидатури, яка бере участь у конкурсі, з оголошенням 

відомостей про претендентів, рекомендацій і висновків за результатами 

попереднього обговорення. 

3.3.7 Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти 

претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою факультету.  

3.3.8 Кандидати на заміщення вакантних посад доцента, старшого 

викладача, викладача, асистента мають право бути присутніми на засіданні 

Вченої ради факультету. Неявка претендента на засідання Вченої ради 

факультету не є підставою для зняття з розгляду питання конкурсного 

заміщення відповідної посади науково-педагогічного працівника. 

3.3.9 Обрання вищезгаданих науково-педагогічних працівників Вченою 

радою факультету проводиться голосуванням. Вид та спосіб голосування 

вирішується для кожної кандидатури окремо перед початком голосування 

більшістю голосів. 

3.3.10 Правила проведення таємного голосування на засіданні Вченої 

ради факультету:  

- прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться 

до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 

факультету має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента, 

інакше бюлетені вважаються недійсними; 

- якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне 

голосування на цьому самому засіданні Вченої ради факультету. При 

повторенні попереднього результату конкурс вважається таким, що не 

відбувся і оголошується повторно; 

- якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано 

жодної заяви або жоден з претендентів не набрав більше половини голосів 

присутніх членів Вченої ради факультету, то конкурс вважається таким, що 

не відбувся і оголошується повторно. 

3.3.11 Голосування може проводитись у дистанційному режимі з 

забезпеченням персонального голосування або у дистанційному режимі з 

перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів 

у визначений час та у визначеній аудиторії з подальшим оголошенням 

результатів голосування на наступному засіданні відповідної Вченої ради.  

3.3.12 Рішення Вченої ради факультету при проведенні конкурсу 

вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів. 
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Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх 

членів Вченої ради факультету. 

3.3.13 Вчена рада факультету приймає остаточне рішення щодо 

обрання за конкурсом на посади доцентів, старших викладачів, викладачів, 

асистентів. 

3.3.14 Рішення Вченої ради факультету є підставою для укладання 

трудового договору (контракту) з обраною особою і видання наказу ректора 

про прийняття її на роботу. 

3.3.15 Термін строкового трудового договору (контракту) 

встановлюється з урахуванням пропозицій засідань кафедри та Вченої ради 

факультету, але не більше ніж на п’ять років.  

3.3.16 Вносити пропозиції щодо терміну трудового договору 

(контракту) має право кожна із сторін. 

 

3.4 Проведення конкурсу на заміщення вакантної посади декана 

факультету та директора інституту 

3.4.1 Претенденти на заміщення вакантних посад декана факультету, 

директора навчально-наукового інституту можуть бути висунені ректором 

ОНАХТ, трудовими колективами кафедр факультету/інституту, 

профспілковим бюро працівників та/або студентів факультету/інституту, а 

також шляхом самовисування.  

3.4.2 Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду декана 

факультету/директора навчально-наукового інституту вносяться до 

Конкурсної комісії. Висунуті претенденти подають весь пакет необхідних 

документів, чим підтверджують свою згоду на участь в процедурі 

призначення на посаду. 

3.4.3 Після розгляду кандидатів на заміщення вакантних посад  

Конкурсною комісією кандидатури розглядаються конференції трудового 

колективу факультету/інституту.  

3.4.4 Конференцію трудового колективу факультету відкриває 

проректор з НП та НР. Конференцію трудового колективу навчально-

наукового інституту відкриває проректор з НР. Конференція простою 

більшістю голосів присутніх делегатів приймає рішення про обрання 

робочих органів конференції, головуючого на ній та секретаря, також 

затверджує порядок денний та регламент роботи. 

3.4.6 Рішення конференції трудового колективу факультету/навчально-

наукового інституту приймаються простою більшістю голосів за наявності 

кворуму (2/3 від загальної кількості обраних делегатів). Рішення про 

затвердження кандидатур на посаду декана/директора приймаються шляхом 

голосування. Вид та спосіб голосування вирішується для кожної кандидатури 

окремо перед початком голосування більшістю голосів.  

3.4.7 Правила проведення таємного голосування на конференції 

трудового колективу:  

- прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться 
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до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен учасник конференції 

трудового колективу має право голосувати лише за одну кандидатуру 

претендента, інакше бюлетені вважаються недійсними; 

- якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне 

голосування на цій же конференції трудового колективу. При повторенні 

попереднього результату конкурс вважається таким, що не відбувся і 

оголошується повторно.  

3.4.8 Збори трудових колективів відповідних структурних підрозділів 

можуть відбуватися у дистанційному режимі з забезпеченням персонального 

голосування або у дистанційному режимі з перервою для проведення 

таємного голосування шляхом подання бюлетенів у визначений час та у 

визначеній аудиторії ОНАХТ. Надалі висновки зборів трудових колективів 

передаються до Вченої ради ОНАХТ. 

3.4.9 Правила проведення таємного голосування на засіданні Вченої 

ради інституту/ОНАХТ:  

- прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться 

до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради має 

право голосувати лише за одну кандидатуру претендента, інакше бюлетені 

вважаються недійсними; 

- якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 

претендентів, голоси розділились порівну, проводиться повторне 

голосування на цьому самому засіданні Вченої ради. При повторенні 

попереднього результату конкурс вважається таким, що не відбувся і 

оголошується повторно; 

- якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано 

жодної заяви або жоден з претендентів не набрав більше половини голосів 

присутніх членів Вченої ради, то конкурс вважається таким, що не відбувся і 

оголошується повторно. 

3.4.10 Голосування може проводитись у дистанційному режимі з 

забезпеченням персонального голосування або у дистанційному режимі з 

перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів 

у визначений час та у визначеній аудиторії з подальшим оголошенням 

результатів голосування на наступному засіданні відповідної Вченої ради.  

3.4.11 Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів. Обраним 

вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів 

Вченої ради. 

3.4.12 Вчена рада ОНАХТ приймає остаточне рішення щодо обрання за 

конкурсом на посади деканів факультетів, директорів навчально-наукових 

інституті. 

3.4.13 Термін строкового трудового договору (контракту) для посад 

деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів 
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встановлюється строком до п’яти років відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту». 

3.4.14 Одна й та сама особа не може бути керівником факультету, 

навчально-наукового інституту більше як 10 років відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту».    

 

3.5 Оформлення документів після обрання за конкурсом 

3.5.1 Після обрання за конкурсом претендент має подати до Відділу 

кадрів такі документи: 

- копію паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,10,11) (для осіб, які не 

працюють в ОНАХТ); 

- особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не працюють в 

ОНАХТ); 

- автобіографію (для осіб, які не працюють в ОНАХТ); 

- копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь; копії атестатів про 

присвоєння вчених звань (доцента, професора) (для осіб, які не працюють в 

ОНАХТ); 

- трудову книжку (для осіб, які не працюють в ОНАХТ); 

- дві фотокартки розміром 4×6 см (для осіб, які не працюють в 

ОНАХТ); 

- копію документів про відношення до військового обов’язку (для 

військовозобов’язаних, які не працюють в ОНАХТ); 

- медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою 

Міністерством здоров'я України (для осіб, які не працюють в ОНАХТ), та 

сертифікат з психо-неврологічного диспансеру; 

- підтвердження відповідного рівня володіння державною мовою, що 

засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною 

мовою, або документом про повну загальну середню освіту за умови, що 

такий документ підтверджує вивчення особою української мови як 

навчального предмета (дисципліни) 

- письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та 

зберігання, використання, оприлюднення персональних даних (для осіб, які 

не працюють в ОНАХТ); 

- список наукових та науково-методичних праць за останні п’ять років 

або за звітній період затверджений в установленому порядку; 

- звіт про навчально-методичну, виховну, науково-дослідницьку, 

організаційну, профорієнтаційну, організаційну роботу та виконання умов 

контракту за попередній період, інформацію про підвищення кваліфікації або 

стажування протягом останніх п’яти років, в т.ч. Вищу школу педагогічної 

майстерності ОНАХТ; 

- витяги із засідання кафедри, відповідної Вченої ради факультету/ 

інституту/ ОНАХТ. 

  3.5.2 Після обрання за конкурсом претендент у Відділі кадрового 

забезпечення власноруч пише заяву на заміщення вакантної посади та 
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заповнює трудовий договір (контракт). 

  3.5.3 Відділ кадрів готує наказ за підсумками проведеного конкурсу на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.  

 

Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів) Одеської національної академії харчових 

технологій, затверджене на засіданні Вченої ради ОНАХТ від 06.03.2018 р., 

протокол № 10 та введене в дію наказом ректора від 06.03.2018 р. № 75-01 (із 

змінами) втрачає дію з дати затвердження цього Положення. 
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Додаток 1 

Базовий перелік кваліфікаційних вимог до претендентів на 

зайняття посад науково-педагогічних працівників 

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника повинен 

відповідати таким кваліфікаційним вимогам: 

1. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) науковий ступінь та/або вчене звання, як правило, відповідно до 

профілю факультету (навчально-наукового інституту); 

3) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

4) стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах як правило 

не менше 5 років. 

5) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

2. Завідувач кафедри: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю 

кафедри; 

3) стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше          

5 років; 

4) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

5) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

3. Професор: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання 

професора (доцента, старшого наукового співробітника), як правило, 

відповідно до освітніх компонентів, які забезпечує; 

3) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

4) освітня та/або професійна відповідність освітнім компонентам, які 

планується викладати; 

5) стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років. 
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6) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

4. Доцент: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) науковий ступінь доктора (кандидата) наук та/або вчене звання 

професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого 

дослідника), як правило, відповідно до освітніх компонентів, які забезпечує; 

3) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

4) освітня та/або професійна відповідність освітнім компонентам, які 

планується викладати; 

5) стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; 

6) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

5. Старший викладач: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонентів, які 

забезпечує; 

3) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

4) освітня та/або професійна відповідність освітнім компонентам, які 

планується викладати; 

5) стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; 

6) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

6. Викладач: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) освітня та/або професійна відповідність освітнім компонентам, які 

планується викладати; 

3) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

4) стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; 
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5) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

7. Асистент: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст); 

2) освітня та/або професійна відповідність освітнім компонентам, які 

планується викладати; 

3) виконання вимог пункту 38 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р.                 

№ 1187 (в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 365); 

4) без вимог до стажу; 

5) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

8. Директор бібліотеки: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно напряму підготовки; 

2) стаж бібліотечної роботи не менше 1 року для магістра, не менше              

3 років – для спеціаліста; 

3) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

9. Завідувач відділом аспірантури та докторантури: 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно напряму підготовки; 

2) стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

посадах не менше 2 років; 

3) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 

(дисципліни). 

10. Вчений секретар 

1) вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно напряму підготовки; 

2) стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

посадах не менше 2 років; 

3) відповідний рівень володіння державною мовою, що засвідчується 

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, або 

документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 

підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета. 


