
 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів), а саме: деканів факультетів, директора 

бібліотеки, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, 

викладачів Приватного закладу вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва 

імені Сальвадора Далі», (далі – Академія).  

1.2. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, 

законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття 

рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності й обґрунтованості 

рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття 

вакантних посад науково-педагогічних працівників.  

1.3. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які 

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

магістра.  

1.4. Положення розроблено на підставі й відповідно до:  

- Закону України «Про вищу освіту»; 

- Кодексу законів про працю України;  

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів)» від 05.10. 2015 № 1005;  

- Статуту Академії  

1.5. У Положенні вживаються терміни в такому значенні:  

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту; 

компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей; 

науково-педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у 

закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову (науково-

технічну, мистецьку) та організаційну діяльність; 

конкурс – це процедура обрання на вакантну посаду науково-педагогічних 

працівників у закладах вищої освіти, що має на меті забезпечити ЗВО фахівцями, 

які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої освіти;  

претендент – особа, яка претендує на заміщення вакантної посади науково-

педагогічного працівника і бере участь у конкурсі;  

вакантна посада – посада, з якої звільнено науково-педагогічного 

працівника на підставах, передбачених законодавством про працю, а також нова 

посада, що введена до штатного розпису.  

 



ІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір.  

2.2. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника в 

порядку конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошується ректором 

Академії, про що видається наказ.  

2.3. Конкурс оголошується не пізніше, ніж через два місяці після набуття 

нею статусу вакантної, а в порядку обрання за конкурсом – не пізніше, ніж за три 

місяці до закінчення терміну дії трудового договору (контракту) з науково-

педагогічним працівником (не пізніше, ніж через два місяці після набуття нею 

статусу вакантної). 

2.4. Оголошення про конкурс( додаток Б), терміни й умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Академії та/або у друкованих засобах 

масової інформації.  

2.5. Прийом документів (перелік документів міститься в додатку Б), 

консультування з приводу оформлення документів претендентів здійснюється 

вченим секретарем протягом одного місяця з дня публікації оголошення про 

проведення конкурсу. Дата публікації оголошення вважається першим днем 

оголошеного конкурсу.  

2.6. Конкурс не оголошується на посади:  

- зайняті вагітними жінками та жінками, які знаходяться у відпустці по 

вагітності та пологах;  

- зайняті жінками, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною віком 

до 3 років (до шести років, якщо за медичним висновком дитина потребує 

домашнього догляду);  

- тимчасово вільні у випадках, передбачених законодавством, коли за 

працівником зберігається посада.  

2.7. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

проводиться:  

- на вакантні посади після звільнення науково-педагогічного працівника на 

підставах, передбачених законодавством про працю;  

- на посади, на які згідно з наказом ректора призначені науково-педагогічні 

працівники, які виконують обов’язки відсутнього працівника до заміщення 

вакантної посади за конкурсом;  

- у випадку введення нової посади до штатного розпису Академії;  

- до закінчення терміну обрання, якщо науково-педагогічний працівник 

виконує обов’язки на умовах строкового трудового договору (контракту), термін 

якого закінчується.  

2.8. На посади, які вивільняються внаслідок закінчення терміну дії 

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

працівника, процедуру конкурсного заміщення посади якого не було завершено), 

наказом ректора Академії можуть призначатися науково-педагогічні працівники, 

які виконують обов’язки відсутнього працівника до заміщення вакантної посади 

за конкурсом у поточному (наступному) навчальному році. Особи, які не обрані за 



конкурсом до закінчення навчального року, підлягають звільненню згідно з 

діючим законодавством.  

2.9. 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, однак обов’язковим є конкурсний 

порядок заміщення сумісниками (або особами, які працюють за суміщенням) 

посад завідувачів кафедр і директора бібліотеки.  

2.10. Відповідно до частини тринадцятої ст. 55 Закону України «Про вищу 

освіту» особа у Академії не може одночасно займати дві та більше посад, що 

передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.  

2.11. Ліквідація та реорганізація структурних підрозділів Академії не є 

підставою для проведення дострокового конкурсного відбору науково-

педагогічних працівників, якщо вони переводяться на таку ж саму посаду в інший 

структурний підрозділ, крім керівника підрозділу.  

2.12. Заміщення посади завідувача новоствореної кафедри (злиття кафедр) 

чи кафедр, утворених шляхом поділу, відбувається через проведення конкурсу. 

Особа, яка не була обраною на посаду завідувача кафедри, може взяти участь у 

конкурсі на іншу вакантну посаду науково-педагогічного працівника.  

2.13. Ректор Академії, в разі утворення нового факультету, може 

призначити виконувача обов’язків декана цього факультету на термін до 

проведення виборів декана факультету.  

2.14. Декан факультету, завідувач кафедри не можуть перебувати на 

посадах більше, ніж два строки.  

2.15. Для організації проведення конкурсу ректором Академії створюється 

конкурсна комісія, до складу якої входить: ректор, проректор з науково-

педагогічної роботи, декан факультету, вчений секретар, фахівець відділу кадрів, 

начальник відділу освітньої діяльності та управління якістю. Головою конкурсної 

комісії є ректор. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ  

 

3.1. До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються 

особи, які мають повну вищу освіту і вільно володіють державною мовою:  

на посаду декана факультету:  

- особи, які мають науковий ступінь та (або) вчене звання за профілем 

факультету;  

- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;  

- не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять 

років, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; 

- документ про підвищення кваліфікації; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

 



на посаду завідувача кафедри:  

- особи, які мають:  

- науковий ступінь доктора або кандидата наук (доктора філософії) або 

вчене звання професора (доцента), або значні визнані результати (лауреати премії, 

особи, що мають почесні звання, тощо);  

- стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри не менше 5 років;  

- не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять 

років, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою; 

 

на посаду професора особи, які:  

- мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії) 

за профілем кафедри або вчене звання професора, доцента, або старшого 

дослідника (старшого наукового співробітника), або звання «Заслужений»;  

- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) та/або 

педагогічної майстерності;  

- мають не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 

п’ять років, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності»; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою; 

 

на посаду доцента:  

- особи, які:  

- мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії) 

за профілем кафедри або вчене звання професора, доцента, або старшого 

дослідника (старшого наукового співробітника), або звання «Заслужений»;  

- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або 

педагогічної майстерності;  

- мають не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 

п’ять років, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності»; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

 

на посаду директора бібліотеки:  

- особи, які мають ступень магістра та стаж роботи в галузі вищої освіти не 

менше 3-х років; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

 



на посаду старшого викладача:  

- особи, які мають:  

- стаж роботи у закладах вищої освіти на посадах науково-педагогічних 

працівників або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше 1,5 років;  

- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або 

педагогічної майстерності;  

- мають не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 

п’ять років, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності»; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

 

на посаду викладача:  

- особи, які:  

- мають ступінь магістра;  

- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або 

педагогічної майстерності, або досвід роботи за фахом; 

- мають не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 

п’ять років, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності»; 

- володіють необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

3.2. Ректором академії, за поданням проректора, декана чи завідувача 

кафедри, може бути встановлено додаткові вимоги, які мають відповідати 

стратегії розвитку Академії та зазначено у оголошенні. 

 

IV. ПОРЯДОК ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ  

4.1. Науково-педагогічні працівники, термін дії контракту яких 

завершується, повідомляються про це інспектором відділу кадрів під підпис за 60 

днів (Додаток А); 

4.2. Рішення про оголошення конкурсу приймає ректор, про що видається 

наказ на підставі службової записки інспектора відділу кадрів; 

4.3. На підставі наказу ректора інспектором відділу кадрів готується 

оголошення, яке розміщується на офіційному веб-сайті та/або у ЗМІ; 

4.4. Оголошення про конкурс на заміщення посади науково-педагогічного 

працівника повинно містити (Додаток Б):  

повну назву Академії;  

найменування посад, на які оголошено конкурс;  

вимоги до претендентів;  

термін подання заяв і документів, їх стислий перелік;  

адресу подання документів та номери телефонів. 

 

 



V. ПРИЙОМ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ  

5.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до Академії 

(особисто або надсилає поштою) такі документи: 

- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (Додаток В); 

- резюме; 

- копію паспорта громадянина України ( чи громадянина іншої країни); 

- копію РНОКПП; 

- ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене 

звання; 

- дві фотокартки розміром 3х4; 

- список наукових праць за останні 5 років; 

- документи, що підтверджують виконання кадрових вимог, визначених 

умовами Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

- ксерокопії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти років загальним обсягом не менше 6 кредитів (180 

годин) - (дипломи, сертифікати, свідоцтва тощо); 

- згоду на обробку персональних даних. 

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що 

засвідчують його професійні якості. 

У випадку, коли претендент на зайняття посади науково-педагогічного 

працівника є штатним науково-педагогічним працівником Академії або працював 

за сумісництвом, він подає звіт про виконання обов’язків за період, визначений 

попереднім контрактом. 

5.2. Претендента при подачі документів та заяви для участі в конкурсі 

ознайомлюють із цим Положенням, кваліфікаційними вимогами, про що 

претендент розписується на заяві про участь у конкурсі. 

5.3. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є 

обов’язковим, претенденту, може бути відмовлено в реєстрації заяви на участь у 

конкурсі. 

5.4. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад викладачів, 

старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр попередньо 

обговорюються на відповідних кафедрах у присутності претендентів. Як виняток, 

обговорення може відбуватися за відсутності претендента, але за наявності 

письмової заяви претендента про згоду на обговорення без його участі. 

5.5. Рішення щодо рекомендації/не рекомендації кандидатур на відповідні 

посади приймаються кафедрою шляхом таємного голосування і обов’язково 

фіксуються в протоколі засідання кафедри. 

5.6. За результатами обговорення складається мотивований висновок 

кафедри про професійні й особистісні якості на кожного з претендентів. 

5.7. Мотивований висновок кафедри та відповідні рекомендації 

передаються на розгляд вченому секретареві для розгляду вченою радою 

Академії. 

5.8. Негативний висновок кафедри не є підставою для відмови 

претендентові в розгляді його кандидатури на вченій раді Академії. 



5.9. Заборонено немотивовану відмову щодо участі в конкурсі. 

5.10. Претенденти на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

мають право відмовитися від участі в конкурсі на будь-якому з етапів його 

проведення. У разі відмови від участі претендент повинен подати письмову заяву 

на ім’я голови Конкурсної комісії. 

5.11. Обрання на посади науково-педагогічних працівників здійснюється 

таємним голосуванням вченої ради Академії. 

5.12. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають 

лічильну комісію із членів вченої ради Академії у кількості не менше трьох осіб. 

Протоколи лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням. 

5.13. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на 

відповідну посаду оголошується мотивований висновок кафедри. 

5.14. Прізвища всіх претендентів на заміщення однієї посади вносяться до 

одного бюлетеня. 

5.15. Рішення вченої ради Академії при проведенні конкурсу вважається 

дійсним, якщо в голосуванні брало участь 2/3 членів вченої ради. 

5.16. Обраним вважається претендент, який набрав більше 50% голосів 

присутніх членів вченої ради. 

5.17. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну вакантну посаду брали 

участь два або більше претендентів і голоси розділились порівну, проводиться 

повторне голосування на цьому ж засіданні вченої ради Академії. При повторенні 

цього ж результату конкурс вважається таким, що не відбувся. 

5.18. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну вакантну посаду жоден із 

претендентів не набрав 50% голосів присутніх членів вченої ради Академії 

конкурс вважається таким, що не відбувся.  

5.19. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну вакантну посаду не було 

подано жодної заяви, конкурс вважається таким, що не відбувся, й оголошується 

повторно. 

5.20. Після затвердження протоколу лічильної комісії оголошується рішення 

щодо обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників. 

5.21. Наступного дня після засідання вченої ради, вчений секретар передає 

інспекторові по кадрам витяг з протоколу засідання з результатами голосування 

та документами особи, що пройшла конкурсний відбір.  

5.22. Особа, яка обрана за конкурсом, пише заяву на ім’я ректора про 

призначення на посаду, як обраної за конкурсом. Відділ кадрів готує строковий 

трудовий договір (контракт) для подальшого укладення та формує наказ про 

призначення. 

 

VI. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) 

6.1. Підставою для видання наказу ректора Академії про призначення на 

відповідну посаду та укладення з науково-педагогічним працівником строкового 

трудового договору (контракту) є рішення Вченої ради Академії про обрання на 

посаду науково-педагогічного працівника та заява обраної особи. 

6.2. Строк трудового договору (контракту) встановлюється за погодженням 

сторін, але не більше ніж на п'ять років. При цьому кожна із сторін має право 



вносити пропозиції щодо строку трудового договору (контракту). 

6.3. Типова форма строкового трудового договору (контракту) – контракту з 

науково-педагогічним працівником – затверджується наказом ректора Академії. 

 

VII. ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ТРУДОВИХ 

ВІДНОСИН 

7.1. Припинення трудових відносин з науково-педагогічними працівниками 

може відбуватися за наявності підстав та у порядку, передбаченому 

законодавством про працю та строковим трудовим договором (контрактом). 

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

працівника трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням строку 

дії трудового договору (контракту), (пункт 2 статті 36 КЗпП України). 

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), 

(пункт 2 статті 36 КЗпП України). 

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

закінчення строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у таких 

випадках проводиться наказом ректора відповідно до законодавства про працю 

(пункт 1 статті 36 КЗпП України, стаття 39 КЗпП України). 

7.5. У випадках переведення на іншу посаду, продовження трудових 

стосунків тощо, контракт може бути змінений або доповнений Додатковою 

угодою, за згодою сторін. Додаткова угода є невід’ємною частиною контракту. 

7.6. Трудові спори між сторонами вирішуються у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

  



Додаток А 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Шановні викладачі! 

 

Доводимо до вашого відома, що строк дії контрактів закінчується 31 серпня 

20__ року! 

 

Згідно с п.2 ст.36 КЗпП України, ви підлягаєте звільненню у зв’язку із 

закінченням строку контракту. 

 

Просимо вас з’явитися до інспектора по кадрам 31 серпня 20___ року для 

отримання трудової книжки. 

 

№ ПІБ Посада Дата 

ознайомлення 

Підпис 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

Інспектор  відділу кадрів     Ірина ПЕТРЕНКО  

 

«____»____________20___ р. 
  



ДОДАТОК Б 

 

ОГОЛОШЕННЯ. 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Приватного закладу вищої освіти «Арт академія 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі», наказу «Про оголошення конкурсу 

на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників» від 

_______________р. № ______:  

Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі оголошує 

конкурс на заміщення вакантних посад:  

— Завідувачів кафедр: 

- _______________; 

- _______________; 

- _______________;  

Основні вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:  

• громадянин України ; 

• вільне володіння державною мовою;  

• повна вища освіта (магістр, спеціаліст);  

• наявність наукового ступеня доктора наук, вченого звання професора чи 

доцента відповідно до профілю кафедри;  

• стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років; 

• наявність документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти 

років загальним обсягом не менше 6 кредитів (180 годин);  

• виконання кадрових вимог, визначених умовами Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності; 

• володіння необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

 

Доцентів кафедр  

- ______________; 

- ______________;  

Основні вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:  

• повна вища освіта (магістр, спеціаліст)  

• наявність наукового ступеня кандидата чи доктора наук та /або вчене 

звання відповідно до профілю кафедри  

• стаж науково - педагогічної роботи не менше 3 років; 



• наявність документів про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти 

років загальним обсягом не менше 6 кредитів (180 годин);  

• виконання кадрових вимог, визначених умовами Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності; 

• володіння необхідними професійними, діловими та моральними якостями 

для виконання обов'язків за посадою. 

 

Претенденти на посади подають такі документи:  

- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; 

- резюме; 

- копію паспорта громадянина України ( чи громадянина іншої країни); 

- копію РНОКПП; 

- ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене 

звання; 

- дві фотокартки розміром 3х4; 

- список наукових праць за останні 5 років; 

- документи, що підтверджують виконання кадрових вимог, визначених 

умовами Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

- ксерокопії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації 

протягом останніх п’яти років загальним обсягом не менше 6 кредитів (180 

годин); 

- згоду на обробку персональних даних. 

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що 

засвідчують його професійні якості. 

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дати 

опублікування оголошення. Документи подаються особисто претендентом 

вченому секретареві у робочі дні з 12.00 год. до 16.00 год. або поштою на ім'я 

ректора за адресою: Україна, 04136 Київ, Північно-Сирецька, 1-3; Тел. +38 (044) 

331-88-77 (76). 
 

  



ДОДАТОК В 

Голові комісії Приватного закладу вищої 

освіти «Арт академія сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі» 

___________________________________ 
(ПІБ) 

___________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання) 

___________________________________ 
(місце проживання) 

___________________________________ 
(контактний телефон) 

___________________________________ 
(адреса електронної пошти)  

 

 

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі на посаду науково-педагогічного працівника 

 

Прошу дозволити взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади  

_____________________________________________________________________ 

кафедри _____________________________________________________________. 

 

До заяви додаю: 

- резюме; 

- ксерокопії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання; 

- дві фотокартки розміром 3х4; 

- список наукових праць за останні 5 років; 

- документи, що підтверджують виконання кадрових вимог, визначених 

умовами Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

- ксерокопії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п’яти років загальним обсягом не менше 6 кредитів (180 годин); 

- звіт про роботу за попередній строк контракту (для осіб, які працюють в 

Академії); 

- копію трудової книжки, завірену закладом освіти (для осіб, які вперше 

приймають участь у конкурсі); 

- згоду на обробку персональних даних. 

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Приватного закладу вищої освіти 

«Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі», Правилами внутрішнього 

розпорядку, професійно-кваліфікаційними вимогами до посади ознайомлений. 

 

___________________  ____________________ __________________ 

(дата)    (підпис)    (ПІБ) 

 

 


