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1 МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Івано- 
Франківському національному медичному університеті (далі по тексту -  Порядок) 
регламентує порядок конкурсних засад заміщення посад науково-педагогічних 
працівників, процедуру проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету та порядок 
укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками 
Університету.

1.2 Порядок є обов’язковим для ознайомлення та виконання членами конкурсної комісії та 
працівниками відділу кадрів і поширюється на науково-педагогічних працівників (далі - 
НПП) Університету.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Чинний Порядок розроблено відповідно до:

a) Закону України «Про освіту»
b) Закону України «Про вищу освіту»
c) Закону України «Про фахову передвищу освіту»
б) Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)

е) Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», 
затверджений наказом міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України» від 23.03.2021 № 610.

1) та інших актів законодавства України.

Також в Порядку наведено посилання на внутрішні документи ІФНМУ:
a) Статуту ІФНМУ
b) Інструкція з організації діловодства в ІФНМУ;

З ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

У чинному Порядку застосовно наступні скорочення:

Порядок

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково- педагогічних працівників та укладання 
з ними трудових договорів (контрактів) у Івано-Франківському 
національному медичному університеті

ІФНМУ
Університет Івано-Франківський національний медичний університет

ННІПО Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Сторінка 3 з 15
Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) в Івано-Франківському національному медичному університеті 
Редакція 2021 -04, без змін



4 ВСТАНОВЛЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1 Вище керівництво ІФНМУ несе загальну відповідальність за забезпечення процесу 

проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників Університету.

4.2 Загальну відповідальність за процес ведення конкурсного відбору та обрання за 
конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників покладено 
на конкурсну комісію та відділ кадрів.

4.3 Недодержання встановленого Порядком ведення конкурсного відбору та обрання за 
конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників тягне за 
собою настання відповідальності згідно з законодавством України.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Процедура конкурсного відбору для заміщення вакантної посади ректора Університету та 

укладення з ним трудового договору (контракту), що здійснюється відповідно до статті 42 
Закону України «Про вищу освіту» врегульовано методичними рекомендаціями щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання ректора, затвердженими постановою 
КМУ від 05.12.2014 року №726.

5.2 Порядок призначення керівників, заступників керівників, керівників структурних 
підрозділів, педагогічних та науково-педагогічних працівників фахового медичного 
коледжу університету визначається Законом України «Про фахову передвищу освіту»

5.3 Обов'язковість конкурсного відбору не передбачено для заміщення вакантних посад 
педагогічних та науково-педагогічних працівників: заступник ректора, діяльність якого 
безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом; директор навчально- 
наукового інституту, декан факультету, заступник директора інституту/ декан факультету, 
діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, асистент, 
директор бібліотеки, вчений секретар, завідувач відділу аспірантури, докторантури, 
інтернатури, ординатури, завідувач підготовчого відділення, викладач, методист.

5.4 У разі заміщення вакантних посад для яких обов’язковість конкурсного відбору не 
передбачена законодавством, процедура конкурсного .відбору може застосовуватися 
згідно із Статутом університету.

5.5 У разі заміщення вакантних посад без проведення конкурсного відбору застосовуються 
загальні норми трудового законодавства.

5.6 Особа в Університеті не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають 
виконання адміністративно-управлінських функцій. Здійснення адміністративних, 
управлінських (забезпечення організації та виконання) функцій передбачає виконання 
повноважень на посадах керівника, заступника керівника закладу вищої освіти, керівника 
факультету, керівника навчально-наукового інституту післядипломної освіти, завідувача 
кафедри тощо.

6. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
6.1 Для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників проводиться

конкурсний відбір як спеціальна процедура, що реалізується на засадах прозорості, 
змагальності, рівності, об’єктивності, неупередженості, і дозволяє забезпечити 
університет найбільш підготовленими для реалізації його місії, завдань та визначених 
посадових обов’язків персоналом.
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6.2 Посада науково-педагогічного працівника вважається вакантною після припинення 
трудових правовідносин з підстав, визначених законом, а також у разі введення нової 
посади до штатного розпису університету.

6.3 Для забезпечення безперервності освітнього процесу може здійснюватися тимчасове 
заміщення вакантної посади без проведення конкурсу шляхом призначення ректором на 
таку посаду до оголошення конкурсу або покладення на особу обов’язків, передбачених 
такою особою. Тривалість періоду тимчасового заміщення посади може становити не 
більше ніж шість місяців або до закінчення навчального року.

6.4 Для організації та проведення конкурсного відбору для заміщення посад науково- 
педагогічних працівників наказом ректора створюється конкурсна комісія.

6.5 До складу конкурсної комісії за посадою входять перший проректор, проректор з наукової 
роботи, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, вчений секретар, голова 
профспілки, декани факультетів, начальник юридичного відділу, помічник ректора з 
кадрових питань та ін. Персональний склад конкурсної комісії затверджується наказом 
ректора.

6.6 Рішення конкурсної комісії ухвалюється більшістю голосів за умови присутності на 
засіданні не менше двох третин від загальної кількості членів конкурсної комісії, а у разі 
рівної кількості голосів «за» та «проти» ухвалювати рішення, яке підтримав головуючий 
на засіданні та оформляється протоколом згідно Д одатку 3.

6.7 Конкурсний відбір для заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника 
оголошується наказом ректора.

6.8 Конкурсний відбір для заміщення посади науково-педагогічного працівника 
рекомендується оголошувати не пізніше ніж через 2 місяці після набуття нею статусу 
вакантної та не раніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового договору 
(контракту) з особою, яка обіймає цю посаду.

6.9 Оголошення про проведення конкурсного відбору, терміни та умови його проведення 
розміщуються на офіційному вебсайті університету.

6.10 В оголошенні про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади 
науково-педагогічного працівника зазначається: найменування університету, назва посади 
та умови зайнятості, вимоги до претендентів (професійну та освітню кваліфікацію, 
науковий ступінь, вчене звання, досвід роботи), перелік обов’язкових документів, строк і 
спосіб подання заяви та документів, порядок їх розгляду, строк прийняття рішення, 
місцезнаходження університету, номери телефонів, адреса для подання документів, тощо.

6.11 Першим днем оголошеного конкурсу слід вважати наступний після дати розміщення 
(публікації) оголошення день.

6.12 Строк подання заяв та документів претендентами на зайняття вакантної посади становить 
один місяць.

6.13 Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає до конкурсної комісії 
через відділ кадрів Університету такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі згідно Додатку і;
2) копію паспорта громадянина України;
3) особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в 

Університеті);
4) копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь; копії атестатів доцента, 

старшого наукового співробітника, старшого дослідника, професора;
5) список друкованих праць згідно Додатку 2;
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6) документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем кафедри за 
останні п’ять років;

7) звіт про начальну, науково-методичну, лікувальну, виховну роботу за останні 
п ’ять років;

8) програму розвитку кафедри (щодо заміщення науково-педагогічних посад 
завідувача кафедри)

9) автобіографію {для претендентів, які не працюють в Університеті)',
10) довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного
медичних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
27.09.2000 р. №1465-2000-п;
Претендентом можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні 

якості.
6.14 Документи щодо участі в конкурсі подаються особисто претендентом або надсилаються 

поштою. Заяви та пакет документів від претендентів на посади науково-педагогічних 
працівників приймає відділ кадрів Університету.

6.15 Після закінчення встановлених умовами конкурсу строків подачі документів матеріали 
на участь у конкурсі не приймаються.

6.16 Якщо закінчення терміну дії оголошення припадає на неробочий день, останнім днем 
подання документів вважається перший після нього робочий день.

6.17 Під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково- 
педагогічним працівником враховуються результати підвищення кваліфікації та 
проходження стажування.

6.18 Конкурсна комісія здійснює перевірку виконання претендентами умов допуску до участі 
в конкурсі та прийняття рішення про допуск до участі в конкурсі.

7. ЗА М ІЩ ЕН Н Я  ВАКАН ТН О Ї П О САДИ  ЗА С ТУ П Н И К А  РЕКТО РА  
У Н ІВЕРС И ТЕТУ  ТА УКЛ АДАН Н Я З НИ М  ТРУ ДО ВО ГО  ДО ГО ВО РУ  
(КО Н ТРАКТУ )

7.1 Ректор з дотриманням вимог Статуту Університету здійснює відбір кандидатів на посаду 
заступників ректора.

7.2 Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», рішення про призначення 
заступників ректора приймається за погодженням з органом студентського 
самоврядування Університету, яке надається відповідно до Положення про студентське 
самоврядування Університету.

7.3 У разі непогодження органом студентського самоврядування Університету кандидатури 
на посаду заступника ректора, ректор призначає визначену ним на власний розсуд особу 
виконувачем обов’язків (покладає обов’язки) заступника ректора до призначення 
заступника ректора в установленому порядку. Тривалість періоду виконання обов’язків 
заступника ректора становить не більше ніж 6 (шість) місяців або до закінчення 
навчального року.

7.4 Ректор самостійно визначає строк, на який укладається трудовий договір (контракт) із 
заступником ректора.

8. ЗА М ІЩ ЕН Н Я  ВАКАН ТН О Ї П О САДИ  К ЕРІВН И К А  (ДИ РЕКТО РА) 
Н Н ІП О , К ЕРІВН И К А  (ДЕКАНА) Ф А КУ Л ЬТЕТУ ТА У КЛ АДАН Н Я З 

НИМ  ТРУДО ВО ГО  ДО ГО ВО РУ (КО Н ТРАКТУ)
Сторінка 6 з 15

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 
договорів (контрактів) в Івано-Франківському національному медичному університеті 

Редакція 2021-04, без змін



8.1 Ректор за згодою більшості від повного складу органу громадського самоврядування 
факультету (ННІПО) призначає керівника факультету (ННІПО) та укладає з ним 
контракт.

8.2 Ректор у порядку, що визначений Положенням про орган громадського самоврядування 
(ННІПО) отримує згоду від органу громадського самоврядування факультету (ННІПО 
щодо можливості призначення керівника (директора) ННІПО, керівника (декана) 
факультету.

8.3 Декан факультету повинен мати науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 
чи доктора наук та/або вчене (почесне) звання доцента чи професора, як правило, 
відповідно до профілю факультету та стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 
(п'яти) років.

8.4 Директор ННІПО повинен мати науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 
чи доктора наук та/або вчене (почесне) звання доцента чи професора, як правило, 
відповідно до профілю навчально-наукового інституту та стаж науково-педагогічної 
роботи не менше 5 (п'яти) років.

8.5 Одна і та сама особа не може бути керівником факультету (навчально-наукового 
інституту) в Університеті більш як 10 років.

8.6 За відсутності погодженої більшістю від повного складу відповідного органу 
громадського самоврядування кандидатури, ректор в установленому порядку призначає 
визначену ним на власний розсуд особу виконувачем обов’язків (покладає обов’язки) 
керівника (директора) ННІПО, декана факультету. Тривалість періоду виконання 
обов'язків керівника ННІПО (факультету) становить не більше ніж 6 (шість) місяців 
або до закінчення навчального року.

8.7 Ректор самостійно визначає строк, на який укладається трудовий договір (контракт) із 
керівником ННІПО(факультету), але не більше ніж до 5 (п'яти) років.

8.8 У трудовому договорі (контракті) із керівником ННІПО (факультету) визначаються 
цільові показники діяльності ННІПО (факультету), досягнення яких повинна 
забезпечити особа на посаді керівника ННІПО (факультету) у разі підписання 
контракту, механізми перевірки досягнення таких цільових показників, а також терміни 
для досягнення таких цільових показників.

8.9 Керівник факультету (ННІПО) може бути звільнений з посади ректором Університету 
за поданням вченої ради Університету або органу громадського самоврядування 
факультету (ННІПО) з підстав, визначених законодавством про працю, Статутом 
Університету, умовами трудового договору (контракту).

8.10 Пропозиція про звільнення керівника факультету (ННІПО) вноситься до органу 
громадського самоврядування факультету (ННІПО) не менш як половиною голосів 
статутного складу вченої ради факультету (ННІПО).

8.11 Пропозиція про звільнення керівника факультету (ННІПО) приймається не менш як 
двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування 
факультету (ННІПО).

9. ЗА М ІЩ ЕН Н Я  ВАКАН ТН О Ї ПО САДИ  ЗА С ТУ П Н И К А  К ЕРІВН И КА  
(ДИ РЕКТО РА ) ННІПО, ЗАСТУП Н И КА К ЕРІВН И К А  (ДЕКАНА)
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Ф АКУ Л ЬТЕТУ ТА УКЛАДАН Н Я З Н ИМ  ТРУ ДО ВО ГО  ДО ГО ВО РУ
(КОНТРАКТУ)

9.1 Ректор відповідно до вимог Статуту Університету та з урахуванням пропозицій 
керівника ННІПО (факультету) здійснює відбір кандидатів на посаду заступника 
керівника ННІПО (факультету).

9.2 Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», рішення про призначення 
заступника керівника ННІПО (факультету) приймається за погодженням з органом 
студентського самоврядування Університету, яке надається відповідно до Положення 
про студентське самоврядування Університету.

9.3 У разі непогодження органом студентського самоврядування Університету кандидатури 
на посаду заступника керівника ННІПО (факультету), ректор призначає визначену ним 
на власний розсуд особу виконувачем обов'язків (покладає обов’язки) заступника 
керівника ННІПО (факультету) до призначення заступника керівника ННІПО 
(факультету) в установленому порядку. Тривалість періоду виконання обов’язків 
заступника керівника ННІПО (факультету) становить не більше ніж 6 (шість) місяців або 
до закінчення навчального року.

9.4 Ректор самостійно визначає строк, на який укладається трудовий договір (контракт) із 
заступником керівника ННІПО (факультету), але не більше ніж до 5 (п’яти) років.

10. П РО ВЕДЕН Н Я  КО Н КУРСН О ГО  ВІДБО РУ ДЛЯ ЗАМ ІЩ ЕН Н Я  
В А КА Н ТН О Ї П О САДИ  К ЕРІВН И КА К АФ ЕДРИ  ТА УК Л А ДА Н Н Я  З

ПЕРЕМ О Ж Ц ЕМ  К О Н ТРАКТУ

10.1 Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», завідувач кафедри обирається 
за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету строком на 5 (п’ять) 
років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (ННІПО) та кафедри.

10.2 На посаду завідувача кафедри допускаються особи, які мають повну вищу освіту 
(магістр, спеціаліст), науковий ступінь та вчене звання, ‘відповідно до профілю кафедри, 
стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 8 (вісім) років у закладах вищої освіти 
та для клінічних кафедр - вищу (першу) кваліфікаційну лікарську категорію за 
спеціальністю, що відповідає профілю клініки.

10.3 Додаткові кваліфікаційні вимоги для завідувача кафедри, визначені пунктами 11.4 та 
11.5.

10.4 Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на посаду керівника кафедри 
подають заяву та відповідні документи до відділу кадрів Університету у встановленому 
порядку.

10.5 Заяви та документи претендентів на посаду керівника кафедри, допущених до участі у 
конкурсі, після їх розгляду на зборах трудового колективу кафедри розглядаються 
зборами трудового колективу факультету (ННІПО).

10.6 Обговорення відбувається у присутності претендента, (у разі відсутності претендента 
кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди). Для оцінки рівня 
професійної кваліфікації претенденту комісіями з моніторингу якості лекцій та 
практичних занять може бути запроповано попередньо прочитати пробні лекції, 
провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних працівників кафедри.
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10.7 На зборах трудового колективу відповідної кафедри, під час розгляду заяв та документів 
претендентів на посаду керівника кафедри також проходить обговорення кандидатур 
претендентів на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, яке відбувається тільки 
у їх присутності (у разі відсутності претендента, -  обговорення відбувається лише за 
його письмової згоди).

10.8 Засідання зборів трудового колективу кафедри, на якому обговорюється кандидатури 
претендентів на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, проводить ректор або 
за доручення ректора один із проректорів.

10.9 Предметом обговорення на засіданні зборів трудового колективу кафедри можуть бути: 
звіт про роботу за попередній період претендента на заміщення вакантної посади 
керівника кафедри (незалежно від попередньої посади), програма розвитку кафедри.

10.10 Рішення зборів трудового колективу кафедри про професійні та особистісні якості 
претендентів на заміщення вакантної посади керівника кафедри необхідно 
затверджувати таємним голосуванням та передавати на розгляд Вченій раді у 
письмовій формі (протокол або витяг з протоколу засідання зборів трудового 
колективу кафедри разом із окремими думками учасників засідання, які викладені 
у письмовій формі.

10.11 Негативний висновок за результатами попереднього обговорення та/або в рекомендаціях 
конкурсній комісії не є підставою для відмови претенденту в розгляді його кандидатури 
Вченою радою Університету.

10.12 Рішення зборів трудового колективу кафедри стосовно пропозиції вченій раді 
Університету щодо обрання певної кандидатури з числа осіб допущених до участі у 
конкурсі на посаду керівника кафедри доводиться до відома членів вченої ради 
Університету в 1-денний (одноденний) термін.

10.13 На засіданні вченої ради Університету заслуховуються пропозиції трудових колективів 
кафедри) та проводиться таємне голосування за призначення керівника кафедри з числа 
осіб, допущених до участі у конкурсі згідно з рішенням конкурсної комісії.

10.14 Переможцем конкурсу є кандидат, який набрав більшість голосів від повного складу 
вченої ради Університету.

10.15 Якщо жоден з двох чи більше кандидатів, допущених до участі у конкурсі, не набрав 
більшості голосів, рекомендується у той же день провести другий тур голосування за 
двох чи більше (у випадку рівної кількості поданих голосів) претендентів, за яких подано 
найбільшу кількість голосів.

10.16 Якщо за результатами таємного голосування вченої ради Університету переможця 
конкурсу визначено, ректор видає наказ про введення в дію рішення вченої ради та про 
призначення переможця конкурсу на посаду керівника кафедри.

10.17 Якщо переможця конкурсу не визначено, ректор в установленому порядку може 
призначити визначену ним особу виконувачем обов’язків керівника кафедри та 
оголосити новий конкурс. Тривалість періоду виконання обов’язків керівника кафедри 
становить не більше ніж 6 (шість) місяців або до закінчення навчального року.

10.18 3 переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри ректор 
укладає контракт строком на 5 (п’ять) років.

10.19 У трудовому договорі (контракті) із керівником кафедри визначаються цільові 
показники діяльності кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді
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керівника кафедри у разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких 
цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників.

11. ЗА М ІЩ ЕН Н Я  ВАКАН ТН И Х П О САД П РО Ф ЕС О РА , ДО Ц ЕН ТА, 
СТАРШ О ГО  ВИ КЛАДАЧА, ВИ КЛАДАЧА, АСИ С ТЕН ТА , ВИ КЛ АДАЧА- 

СТАЖ И С ТА  ТА УКЛ АДЕН Н Я З Н И М И  ТРУ ДО ВИ Х  ДО ГО ВО РІВ  
(КО Н ТРАКТІВ)

11.1 Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на посаду професора, доцента, 
старшого викладача, викладача подають заяву та відповідні документи до відділу кадрів 
Університету у встановленому порядку.

11.2 На посаду професора допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, 
спеціаліст), науковий ступінь доктора наук; вчене звання за профілем кафедри; стаж 
науково-педагогічної роботи не менш як 8 (вісім) років у закладах вищої освіти та 
викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, а для 
клінічних кафедр обов'язковою є наявність вищої (першої) лікарської категорії за 
спеціальністю, що відповідає профілю клініки.

11.3 На посаду доцента допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, 
спеціаліст); науковий ступінь кандидата чи доктора наук та/або вчене звання відповідно 
до профілю кафедри; стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 (три) роки у закладах 
вищої освіти та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному 
рівні та для клінічних кафедр обов'язкова наявність кваліфікаційної лікарської категорії 
за спеціальністю, що відповідає профілю клініки.

11.4 Додаткові кваліфікаційні вимоги, які враховуються під час проведення конкурсного 
відбору на заміщення всіх вакантних посад науково-педагогічних працівників:

1) видані монографії за профілем кафедри;
2) опубліковані статті у виданнях, включених до науково-метричних баз Web 

of Science та/або Scopus;
3) сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні не нижче В1 - В2) з мов країн Європейського Союзу;
4) навчання або стажування в країні, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку (далі -  ОЕСР) та/або ЄС, або є (чи були) 
керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними 
країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва чи інші документи, 
які це підтверджують;

5) участь у роботі наукових конференцій (конгресів, симпозіумів, 
семінарів),проведених у країні, що входить до (ОЕСР) та/або 
Європейського союзу упродовж останніх 5 (п'ять) років.

11.5 Додаткові кваліфікаційні вимоги на посаду професора:
1) наяність 5 і більше наукових та науково-методичних праць, оприлюднених 

у фахових виданнях упродовж останніх 5 років.
2) наявність 1 і більше підручників/навчально-методичних посібників 

упродовж останніх 5 років;
3) проведення 2 відкритих лекцій або майстер-класів упродовж останніх двох 

років;
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4) наявність трьох і більше виступів на науково-навчально-методичних 
конференціях упродовж останніх 2 років,тощо.

11.6 Додаткові кваліфікаційні вимоги на посаду доцента:
1) наявність 3 і більше наукових, науково-методичних праць, оприлюднених у 

фахових виданнях упродовж останніх 5 років;
2) наявність одного і більше виступів на науково-навчально-методичних 

конференціях упродовж останніх 5 років.
3) проведення 1 відкритого практичного заняття або майстер-класу та 1 відкритої 

лекції упродовж останніх 2 років тощо.
11.7 Старший викладач повинен мати науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) 

чи доктора наук; стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років.
11.8 Викладач повна вища освіта відповідного напрямку підготовки: магістр або спеціаліст;

наявність наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії або доктора наук), стаж 
науково-педагогічної роботи не вимагається.

11.9 Асистент повна вища освіта відповідного напрямку підготовки: магістр або спеціаліст;
без вимог до стажу роботи; для клінічних кафедр наявність кваліфікаційної лікарської
категорії та/або сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає профілю 
клініки.

11.10 Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників асистента та 
педагогічних працівників (викладача, методиста) відбувається без конкурсного 
відбору.

11.11 Визначення претендента на вакантну посаду професора, доцента, старшого викладача, 
викладача з числа допущених до участі у конкурсному відборі претендентів, який 
найкраще відповідає вимогам, здійснюється у формі співбесіди з конкурсною комісією.

11.12 За результатами співбесіди конкурсна комісія більшістю з числа присутніх на засіданні 
визначає особу, яка найкраще відповідає вимогам та яку рекомендує ректору для 
призначення на відповідну посаду.

11.13 Ректор з урахуванням пропозиції конкурсної комісії самостійно визначає строк, на який 
укладається контракт із професором, доцентом, старшим викладачем, викладачем.

11.14 Трудовий договір (контракт) з науково-педагогічними працівниками професором, 
доцентом, старшим викладачем, викладачем, асистентом, а також педагогічними 
працівниками (викладачем, методистом) укладається на строк до 5 років.

11.15 Трудовий договір з викладачем-стажистом укладається на строк не більше 1 (одного) 
року.

11.16 У разі укладання трудового договору (контракту) на строк менший за 5 (п’ять) років, 
ректор за угодою сторін може однократно продовжити строк трудового договору 
(контракту) за результатами діяльності професора, доцента, старшого викладача, 
викладача, асистента, педагогічного працівника (викладача, методиста) на підставі його 
звіту про науково-педагогічну та науково-методичну роботу, враховуючи наявність або 
відсутність дисциплінарних стягнень, заохочень, підвищення кваліфікації, стажування, 
шляхом укладання додаткової угоди, але в межах загального 5 (п’ятирічного) строку.

12. ЗА М ІЩ ЕН Н Я  ВАКАН ТН И Х П О САД ВЧЕН О ГО  СЕКРЕТАРЯ, 
ЗА ВІД УВА ЧА  ВІДДІЛУ А СП ІРАН ТУРИ , ДО К ТО РА Н ТУРИ ,
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ІН ТЕРН А ТУ РИ , О РДИ Н АТУРИ , ЗА ВІД У ВА Ч А  П ІДГО ТО ВЧО ГО  
ВІДДІЛ ЕН Н Я, Д И РЕКТО РА  БІБЛІО ТЕКИ , Н А УК О ВО ГО  П РАЦ ІВН И КА  

БІБЛ ІО ТЕКИ  ТА УКЛАДАН Н Я З Н И М И  ТРУ ДО ВО ГО  ДО ГО ВО РУ  
(КО Н ТРАКТУ)

12.1 Заміщення вакантних посад вченого секретаря, завідувача відділу аспірантури, 
докторантури, інтернатури, ординатури, завідувача підготовчого відділення, директора 
бібліотеки, наукового працівника бібліотеки відбувається без конкурсного відбору.

12.2 Ректор самостійно здійснює добір претендентів на посади вченого секретаря, завідувача 
відділу аспірантури, докторантури, інтернатури, ординатури, завідувача підготовчого 
відділення, директора бібліотеки, наукового працівника бібліотеки з дотриманням вимог 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статуту Університету, чинного 
трудового законодавства та даного Порядку.

12.3 Ректор самостійно визначає строк, на який укладається трудовий договір (контракт) із 
вченим секретарем, завідувачем відділу аспірантури, докторантури, інтернатури, 
ординатури, завідувачем підготовчого відділення, директором бібліотеки, науковим 
працівником бібліотеки, строком до 5 (п’яти) років.

11.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1 Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) 
затверджує Вчена рада Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.

11.2 Зміни та доповнення до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових 
договорів (контрактів) затверджує Вчена рада Університету, і вони вводяться в дію 
наказами ректора Університету шляхом видання нової редакції.
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ДОДАТОК 1
до Порядку проведення
конкурсного відбору при
заміщ енні вакантних посад
науково-педагогічних працівників 
та укладання з ними трудових 
договорів (контрактів) в ІФНМ У, 
затвердженого наказом ректора 
ІФНМУ
№  1250-д від 01.10.2021 року

Ректору ІФНМУ

(прізвище, ім я, по батькові)

прізвище, ім ’я, по батькові претендента на посаду 

(домашня адреса, індекс,

(телефони: домашній, службовий, мобільний)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади (із 
зазначенням назви посади, кафедри, факультету/навчально-наукового інституту).

До заяви додаю:
копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання; 
список наукових праць, винаходів, публікацій за останні 5 років;
звіт про навчальну, наукову, методичну, лікувальну, виховну роботу за останні 5 років; 
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографією (для претендентів, які не 

працюють в університеті);
довідку про проходження попереднього (періодичного), психіатричного медичних 

оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 р. №1465- 
2000-п;

копії паспорта та військового квитка (для претендентів, які не працюють в 
університеті).

« »___________ 20__ р ____________________________________
(підпис, власне ім ’я, прізвище)

Погоджено:
Директор ННІПО/
декан відповідного факультету ______________________________

(підпис, власне ім ’я, прізвище, дата)
Завідувач кафедри____________________________________________________________________

(назва) (підпис, власне ім’я, прізвище, дата)
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конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників 
та укладання з ними трудових 
договорів (контрактів) в ІФНМУ. 
затвердженого наказом ректора 
ІФНМУ
№ 1250-д від 01.10.2021 року

Список друкованих праць

(назва посади, кафедри, прізвище, ім ’я, по батькові)

№
з/п

Назва 
друкованих 

праць (мовою 
оригіналу)

Вид друкованих 
праць
(монографія;
посібник;
стаття (вказати
наукова чи
навчально-
методична)’,
патент;
тези (вказати
наукові чи
навчально-
методичні)

Вихідні дані друкованих 
праць:
для статті (назва видання, 
рік, том, №  журналу чи 
збірника, сторінки’, 
для книги: назва 
видавництва, рік видання, 
кількість сторінок’, 
для депонованих робіт: назва 
установи депонування (усі 
дані подавати мовою 
оригіналу)

Кількість
сторінок

або
друкованих

аркушів

Співавтори
(прізвище,
ініціали)

1 2
-*>3 4 5 6

Науково-педагогічний працівник
(підпис) . (власне ім ’я, ПРІЗВИЩ Е)

Завідувач кафедри  ___________ __________________  ____________________________
(підпис) (власне ім 'я, ПРІЗВИЩ Е)

* Декан___________ факультету ________________  _____________________________
(назва) (підпис) (власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ)

Учений секретар _________________  ____________________________
(підпис) (власне ім 'я, ПРІЗВИЩ Е)

Примітки:
1. Список друкованих праць за останні 5 років (зазначати у  хронологічному порядку в межах виду 

публікацій).
2. Для претендентів на посади доцента та професора у списку друкованих праць розділити публікації на 

групи «до захисту кандидатської/докторської дисертації» та «після захисту кандидатської/докторської дисертації»),
3. До списку друкованих праць не включаються дисертаційні роботи та автореферати дисертаційних

робіт.
4. Роботи, що знаходяться у друці, звіти про проведення науково-дослідних робіт до списку не 

включаються.
5. Не належать до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті та інші публікації 

популярного характеру.
6. До списку не включаються раціоналізаторські пропозиції, що не були додатково опубліковані в 

наукових виданнях.
7. *Списки наукових праць завідувачів кафедр підписуються деканами відповідних факультетів.
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відбору при заміщенні вакантних
посад__________ науково-педагогічних
працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів) в 
ІФНМУ. затвердженої наказом ректора 
ІФНМУ
№ 1250-д від 01.10.2021 року

Протокол №_
засідання конкурсної комісії 

Івано-Франківського національного медичного університету
м. Івано-Франківськ  20__року

Присутні:_____________________________________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕН Н И Й :
1. Про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

СЛУХАЛИ:
Справу що бере участь у конкурсі на
заміщення вакантної посади _^===========^ = ^ ^ ^ ^ ^ = = ^ ===== = = = = = = = = = = = = = = г.

УХВАЛИЛИ:
Вищезазначена кандидатура відповідає вимогам, які існують для претендента на зазначену 
посаду і рекомендує/не рекомендує ректору університету укласти трудову угоду з
— —    на посаді
------------------------------------------------------------------------ /або допускає до участі в конкурсі (для
заміщення вакантної посади завідувача кафедри)

ГОЛОСУВАЛИ:
За -    Проти - Утримались
Рішення_______ ______

Голова комісії _____

Заступник голови комісії
(власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ) 

(власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ)

Секретар комісії (власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ)
Члени комісії:
проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи----------------------------------------

голова профспілкого комітету
(власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ) 

(власне ім 'я, ПРІЗВИЩЕ)

декан відповідного факультету/ (власне ім ’я, ПРІЗВИЩЕ)
директор ННІПО ____________________

(власне ім 'я, ПРІЗВИЩЕ) 
начальник навчального відділу _________________

начальниця юридичного відділу

помічник ректора з кадрових питань

(власне ім 'я, ПРІЗВИЩЕ) 

(власне ім 'я, ПРІЗВИЩЕ) 

(власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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