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ПЛАН

проведення семінару

1.	 Вступне	 слово.	 –	 Качмар	 В.М.	 –	 голова	 первинної	 профспілкової	 організації	
працівників	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка.

2.	 Порядок	 оголошення	 конкурсу	 на	 заміщення	 посад	 науково-педагогічних	
працівників	 –	 Качмар	 В.М.	 –	 голова	 Первинної	 профспілкової	 організації	 працівників	
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка.

3.	 Правові	питання	проведення	конкурсу	на	заміщення	посад	науково-педагогічних	
працівників.	 –	 Бек	 Ю.Б.	 –	 заступник	 голови	 Первинної	 профспілкової	 організації	
працівників	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка.

4.	 Права	працівників	при	укладенні	 і	 припиненні	 строкового	 трудового	договору	
з	 науково-педагогічними	 працівниками.	 –	 Бурак	 В.Я.	 –	 юрисконсульт	 Первинної	
профспілкової	 організації	 працівників	 Львівського	 національного	 університету	 імені	
Івана	Франка.

5.	 Майстер-клас	проведення	окремих	етапів	конкурсу	на	заміщення	посад	науково-
педагогічних	працівників.	–	Качмар	В.М.	–	 голова	первинної	профспілкової	організації	
працівників	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка

6.	 Підсумкове	 слово.	 –	 Качмар	 В.М.	 –	 голова	Первинної	 профспілкової	 організації	
працівників	Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  
НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

1.	 Конкурс	на	заміщення	посади	науково-педагогічного	працівника	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).	Дата	публікації	оголошення	вважається	першим	днем	
оголошеного	конкурсу.

2.	 В	 оголошенні	 про	 конкурс	 вказується:	 найменування	 посад,	 на	 які	 оголошено	
конкурс;	вимоги	до	претендентів	(науковий	ступінь,	вчене	звання	тощо);	строки	подання	
заяв	 та	 документів,	 їх	 перелік;	 список	 наукових	 праць;	 документи,	 які	 підтверджують	
підвищення	 кваліфікації	 протягом	останніх	 п’яти	років	 (дипломи,	 сертифікати,	 свідоцтва,	
інші	 передбачені	 законодавством	України	документи).	 У	 разі	 конкурсного	 відбору	може	
передбачатись	 подання	 додаткових	 документів.	 Наприклад,	 особового	 листка	 з	 обліку	
кадрів	 та/або	 автобіографії;	 засвідчених	 згідно	 з	 вимогами	 законодавства	 України	 копій	
дипломів	 про	 повну	 вищу	 освіту,	 наукові	 ступені,	 вчені	 звання.	 Від	 претендента,	 який	
працював	у	вищому	навчальному	закладі	до	проведення	конкурсу	 (за	основним	місцем	
роботи	або	за	сумісництвом),	може	вимагатись	звіт	про	свою	роботу	за	попередній	період.

В	 оголошенні	 про	 конкурс	 обов’язково	 вказується	 адреса	 та	 номери	 телефонів	
вищого	навчального	закладу;	адресу	подання	документів.

3.	 Вимоги	до	претендентів	на	посади	науково-педагогічних	працівників.
а)	 Документи	на	заміщення	посади	професора	кафедри	можуть	подавати	особи,	

які	 мають	 науковий	 ступінь	 доктора	 наук	 та/або	 вчене	 звання	 професора.	
Документи	на	заміщення	посади	професора	кафедри	також	можуть	подавати	
особи,	 удостоєні	 почесного	 	 звання	 «Народний	 артист	 України»,	 «Народний	
художник	України»,	«Народний	архітектор	України»,	«Заслужений	діяч	мистецтв	
України»	і	яким	присвоєно	вчене	звання	доцента.

б)	 Документи	на	 заміщення	посади	доцента	можуть	подавати	особи,	 які	мають	
науковий	 ступінь	 та/або	 вчене	 звання.	 Документи	 на	 заміщення	 посади	
доцента	також	можуть	подавати	особи,	удостоєні	почесного	звання	«Народний	 
артист	 України»,	 «Народний	 художник	 України»,	 «Народний	 архітектор	
України»,	 «Заслужений	 діяч	 мистецтв	 України»,	 «Заслужений	 артист	
України»,	«Заслужений	архітектор	України»,	«Заслужений	діяч	науки	 і	техніки	
України»,	«Заслужений	економіст	України»,	«Заслужений	журналіст	України»,	
«Заслужений	 майстер	 народної	 творчості	 України»,	 «заслужений	 працівник	
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культури	 України»,	 «Заслужений	 працівник	 освіти	 України»,	 «Заслужений	
працівник	фізичної	культури	і	спорту	України»,	«Заслужений	художник	України»,	
«Заслужений	юрист	України»,	а	також	особи,яким	присвоєно	спортивне	звання	
«Заслужений	тренер	України»,	«Заслужений	майстер	спорту	України»,	«Майстер	
спорту	України	міжнародного	класу»,	«Гросмейстер	України».	

в)	 Документи	 на	 заміщення	 посад	 старшого	 викладача,	 викладача,	 асистента	
можуть	подавати	особи,	які	мають	науковий	ступінь,	а	також	особи,	які	мають	
ступінь	магістра.

4.	 Строк	подання	заяв	та	документів	становить	не	менше,	ніж	один	місяць	з	дня	
оголошення	конкурсу	в	засобах	масової	інформації.

5.	 Атестаційно-кадрова	комісія	Вченої	ради	Університету	встановлює	відповідність	
претендентів	 на	 посади	 декана	 факультету,	 завідувача	 кафедри,	 професора	 кафедри	
вимогам		Закону	України	«Про	вищу	освіту»	та	Статуту		Університету.	

6.	 Для	 оцінки	 рівня	 професійної	 кваліфікації	 претендента	 кафедра	 може	
запропонувати	йому	попередньо	прочитати	пробні	лекції,	провести	практичні	заняття	в	
присутності	науково-педагогічних	(педагогічних)	працівників	вищого	навчального	закладу.

7.	 Попереднє	обговорення	кандидатур	претендентів	на	заміщення	посад	науково-
педагогічних	працівників	 проводиться	 відповідною	кафедрою	в	 їх	 присутності	 (у	 разі	
відсутності	 претендента	 кандидатура	 обговорюється	 лише	 за	 його	 письмової	 згоди).	
Предметом	 обговорення	 може	 бути	 звіт	 про	 роботу	 претендентів	 за	 попередній	
період	(незалежно	від	посади,	якщо	вони	працювали	в	цьому	навчальному	закладі)	та	
запропоновані	ним	програми	розвитку	підрозділу.

Вчена	 рада	 факультету	 обирає	 на	 посаду	 таємним	 голосуванням	 асистентів,	
викладачів,	старших	викладачів.	Вчена	рада	факультету	обирає	таємним	голосуванням	на	
посади	доцентів	відповідно	до	делегованих	повноважень	Вченою	радою	Університету.

Вчена	рада	факультету	обговорює	кандидатури	на	посади	професорів	після	їхнього	
розгляду	на	відповідній	кафедрі	 і	подає	пропозиції	Вченій	раді	Університету	у	вигляді	
результатів	голосування.

8.	 Вчена	рада	Університету	обирає	за	конкурсом	таємним	голосуванням	професорів.
9.	 Претендент	на	відповідну	посаду	вважається	обраним,	якщо	за	його	кандидатуру	

проголосувало	більше	половини	від	 	присутніх	на	засіданні	Вченої	ради	Університету	
(факультету).	У	випадку,	якщо	претендент	на	заміщення	відповідної	посади	не	набрав	
необхідної	 кількості	 голосів,	 він	 вважається	 таким,	 що	 не	 пройшов	 конкурсного	
відбору.	Якщо	жоден	із	претендентів	на	заміщення	вакантної	посади	після	повторного	
голосування(переголосування)	 не	 набрав	 необхідної	 кількості	 голосів,	 конкурс	
вважається	таким,	що	не	відбувся.	Відповідно	оголошується	новий	конкурс.

Якщо	при	проведенні	конкурсу,	в	якому	брали	участь	два	або	більше	претендентів,	
переможець	не	виявлений,	проводиться	повторне	голосування	по	двом	кандидатурам,	
які	набрали	найбільшу	кількість	голосів,	на	тому	самому	засіданні	вченої	ради.

10.	Введене	в	дію	рішення	Вченої	ради	про	обрання	на	посаду	науково-педагогічного	
працівника	 є	 підставою	 для	 укладення	 трудового	 договору	 (контракту)	 з	 обраною	
особою	і	видання	наказу	про	прийняття	її	на	роботу.
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11.	При	прийнятті	 на	роботу	 	 після	 успішного	проходження	 конкурсу,	 як	 правило,	
укладають	строковий	трудовий	договір	(контракт)	терміном	на	5	років.	Строк	трудового	
договору	(контракту)	може	також	установлюватися	за	погодженням	сторін,	але	не	більше	
ніж	на	п’ять	років.	Вносити	пропозиції	щодо	терміну	трудового	договору	(контракту)	має	
право	кожна	із	сторін.
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СТАТУТ 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
(ВИТЯГ)

6.1.1.4.	Вчена	рада	Університету:
6.1.1.4.9.	 Обирає	 за	 конкурсом	 таємним	 голосуванням	 на	 посади	 директорів	

коледжів,	завідувачів	кафедр,	професорів	і	доцентів,	директорів	інститутів,	директора	
Наукової	бібліотеки,	керівників	філій;

6.1.1.4.16.	 Присвоює	 вчені	 звання	 професора,	 доцента	 та	 старшого	 дослідника	 в	
порядку,	визначеному	Законом	України	«Про	вищу	освіту»;	

6.1.1.5.	Вчена	рада	Університету	своєю	ухвалою	може	делегувати	повноваження	щодо	
обрання	за	конкурсом	на	посади	доцентів	та	затвердження	навчальних	планів	Вченій	раді	
відповідного	факультету.

6.1.1.6.	 В	 Університеті	 створюють	 Вчені	 ради	 факультетів	 строком	 на	 три	 роки.	 У	
коледжах	та	інших	структурних	підрозділах	можуть	бути	утворені	Вчені	ради,	порядок	
створення,	 склад	 та	 повноваження	 яких	 визначені	 відповідними	 Положеннями,	
затвердженими	Вченою	радою	Університету.

Вчена	 рада	 факультету	 обирає	 на	 посаду	 таємним	 голосуванням	 асистентів,	
викладачів,	 старших	 викладачів.	 Обрання	 на	 посаду	 асистентів,	 викладачів,	 старших	
викладачів	проводиться	після	розгляду	на	відповідній	кафедрі.

Вчена	рада	факультету	обирає	таємним	голосуванням	на	посади	доцентів	відповідно	
до	делегованих	повноважень	Вченою	радою	Університету.	Обрання	на	посади	доцентів	
проводять	після	розгляду	на	відповідній	кафедрі.

Вчена	 рада	 факультету	 обговорює	 кандидатури	 на	 посади	 професорів	 після	 їхнього	
розгляду	 на	 відповідній	 кафедрі	 і	 подає	 пропозиції	 Вченій	 раді	 Університету	 у	 вигляді	
результатів	голосування.

6.1.2.3.	Кафедрою	керує	завідувач	кафедри,	який	повинен	мати	науковий	ступінь	та/
або	вчене	(почесне)	звання	відповідно	до	профілю	кафедри.	

Завідувача	 кафедри	 обирає	 за	 конкурсом	 Вчена	 рада	 Університету	 таємним	
голосуванням	на	п’ять	років	з	урахуванням	пропозицій	кафедри	та	трудового	колективу	
факультету	 (для	 загальноуніверситетських	 кафедр	 –	 зборів	 трудового	 колективу	
кафедри)	через	оголошення	результатів	таємного	голосування.	(Пропозиції	кафедри	та	
трудового	колективу	факультету	приймають	рішенням	загальних	зборів	працівників,	які	
працюють	на	кафедрі	та	на	факультеті	на	постійній	основі).

10.3.	 Науково-педагогічні	 працівники	 Університету	 –	 це	 особи,	 які	 за	 основним	
місцем	 роботи	 в	 Університеті	 провадять	 навчальну,	 методичну,	 наукову	 (науково-
технічну,	мистецьку)	та	організаційну	діяльність.
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10.4.	Педагогічні	працівники	Університету	–	це	особи,	які	за	основним	місцем	роботи	
в	Університеті	провадять	навчальну,	методичну	та	організаційну	діяльність.

10.5.	Наукові	працівники	Університету	–	це	особи,	які	за	основним	місцем	роботи	та	
відповідно	до	трудового	договору	(контракту)	професійно	здійснюють	наукову,	науково-
технічну	 або	 науково-організаційну	 діяльність	 в	 Університеті	 та	 мають	 відповідну	
кваліфікацію	незалежно	від	наявності	наукового	ступеня	або	вченого	звання.

10.6.	Посади	педагогічних	працівників	можуть	займати	особи	зі	ступенем	магістра	
за	відповідною	спеціальністю.

10.7.	Посади	науково-педагогічних	 працівників	можуть	 займати	особи,	 які	мають	
науковий	ступінь	або	вчене	звання,	а	також	особи,	які	мають	ступінь	магістра.
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Ухвалено	на	засіданні	Вченої	ради
Львівського	національного
університету	імені	Івана	Франка
15	грудня	2015	року,
протокол	№	10/12.

Зі	змінами	і	доповненнями
(протокол	№23\9	від	1	вересня	2016	року).

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.	 Цей	 порядок	 розроблено	 відповідно	 до	 Закону	 України	 «Про	 вищу	 освіту»,	
Статуту	 	Львівського	національного	 університету	 імені	 Івана	Франка	 та	Рекомендацій	
щодо	 проведення	 конкурсного	 відбору	 при	 заміщенні	 вакантних	 посад	 науково-
педагогічних	 працівників	 та	 укладання	 з	 ними	 трудових	 договорів	 (контрактів),	
затверджених	 наказом	МОН	№1005	 від	 05.10.2015	 р.	 (в	 новій	 редакції	 наказу	МОН	
України	№	1230	від	26.11.2015	р.)

1.2.	 Цим	 порядком	 регулюється	 процедура	 проведення	 конкурсного	 відбору	 на	
заміщення	вакантних	посад:

·	 деканів	факультетів
·	 завідувачів	кафедр
·	 професорів
·	 доцентів
·	 старших	викладачів
·	 викладачів
·	 асистентів.

1.3.	 Посади	 науково-педагогічних	 працівників	 можуть	 займати	 особи,	 які	 мають	
науковий	ступінь	або	вчене	звання,	а	також	особи,	які	мають	ступінь	магістра.
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1.4.	Конкурс		на	посаду	декана	оголошується	наказом	ректора.	

1.5.	 Конкурс	 	 на	 посади	 інших	 науково-педагогічних	 працівників	 оголошується	
наказом	ректора	за	поданням	деканів	факультетів	і	завідувачів	загальноуніверситетських	
кафедр.	

1.6.	Оголошення	про	конкурс	на	заміщення	посад	науково-педагогічних	працівників	
публікується	у	засобах	масової	інформації	за	два	місяці	до	заміщення	посад	і	розміщується	
на	сайті	Університету.

1.7.	Строк	подання	документів	та	їх	перелік	зазначається	в	оголошенні	про	конкурс.

2. КОНКУРСНИИЙ ВІДБІР  
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕКАНІВ,  

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР, ПРОФЕСОРІВ

2.1.	 Деканів	 факультетів	 обирає	 за	 конкурсом	 Вчена	 рада	 Університету	 таємним	
голосуванням	строком	на	п’ять	років	із	врахуванням	пропозицій	Конференції	трудового	
колективу	факультету	через	оголошення	результатів	таємного	голосування.

2.1.1.	Документи	на	заміщення	посади	декана	факультету	можуть	подавати	особи,	
які	 мають	 науковий	 ступінь	 та/або	 вчене	 (почесне)	 звання	 відповідно	 до	 профілю	
факультету.	

2.1.2.	 Кандидатом	 на	 посаду	 декана	 може	 бути	 особа,	 яка	 впродовж	 останніх	 5	
років	перед	обранням	працювала	в	Університеті	 на	науково-педагогічних	посадах	на	
постійній	основі.

2.1.3.На	засіданні	Вченої	ради	Університету	секретар	Вченої	ради	зачитує	заяви	та	
об’єктивну	інформацію	про	претендентів	на	посаду	декана	факультету.

2.1.4.	 На	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету	 голова	 Атестаційно-кадрової	 комісії	
Вченої	 ради	 Університету	 оголошує	 результати	 розгляду	 документів,	 поданих	
претендентами	на	посаду	декана,	щодо	їх	відповідності		вимогам	Закону	України	«Про	
вищу	освіту»	та	Статуту		Університету.

2.1.5.	 На	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету	 секретар	 Вченої	 ради	 оголошує	
результати	 таємного	 голосування	 Конференції	 трудового	 колективу	 факультету	 щодо	
розгляду	кандидатур	на	посаду	декана	факультету.

2.1.6.	 На	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету	 претенденти	 на	 посаду	 декана	
факультету	оголошують	програму	розвитку	факультету.

2.2.	 Завідувача	 кафедри	 обирає	 за	 конкурсом	 Вчена	 рада	 Університету	 таємним	
голосуванням	 на	 п’ять	 років	 з	 урахуванням	 пропозицій	 кафедри	 та	 Конференції	
трудового	 колективу	 факультету	 (для	 загальноуніверситетських	 кафедр	 –	 зборів	
трудового	колективу	кафедри)	через	оголошення	результатів	таємного	голосування.

2.2.1.	Документи	на	заміщення	посади	завідувача	кафедри	можуть	подавати	особи,	які	
мають	науковий	ступінь	та/або	вчене	(почесне)	звання	відповідно	до	профілю	кафедри.
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2.2.2.	На	засіданні	Вченої	ради	Університету	секретар	Вченої	ради	зачитує	заяви		та	
об’єктивну	інформацію	про	претендентів	на	посаду	завідувача	кафедри.

2.2.3.	 На	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету	 голова	 Атестаційно-кадрової	 комісії	
Вченої	 ради	 оголошує	 результати	 розгляду	 документів,	 	 поданих	 претендентами	 на	
посаду	завідувача	кафедри,	щодо	їх	відповідності		вимогам	Закону	України	«Про	вищу	
освіту»	та	Статуту		Університету.

2.1.4.	 На	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету	 секретар	 Вченої	 ради	 оголошує	
результати	 таємного	 голосування	 	 Конференції	 трудового	 колективу	 факультету	
щодо	 розгляду	 кандидатур	 на	 посаду	 завідувача	 кафедри,у	 випадку	 обрання	 на	
посаду	 завідувача	 загальноуніверситетської	 кафедри	 –	 зборів	 трудового	 колективу	
загальноуніверситетської	кафедри,

2.2.5.	 На	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету	 претенденти	 на	 посаду	 завідувача	
кафедри	оголошують	програму	розвитку	кафедри.

2.3.	 Професора	 кафедри	 обирає	 за	 конкурсом	 Вчена	 рада	 Університету	 таємним		
голосуванням	строком	до	п’яти	років	із	врахуванням	пропозицій	кафедри,	Вченої	ради	
факультету,	звіту	про	роботу	за	попередній	період	і	відповідності	науково-методичного	
доробку	претендента	рекомендаціям	Вченої	ради	Університету.	

2.3.1.	Документи	на	заміщення	посади	професора	кафедри	можуть	подавати	особи,	
які	мають	науковий	ступінь	доктора	наук	та/або	вчене	звання	професора.	Документи	
на	 заміщення	 посади	 професора	 кафедри	 також	 можуть	 подавати	 особи,	 удостоєні	
почесного	звання	«Народний	артист	України»,	«Народний	художник	України»,»Народний	
архітектор	України»,»Заслужений	діяч	мистецтв	України»	і	яким	присвоєно	вчене	звання	
доцента.

2.3.2.	 Претенденти	 на	 посаду	 професора	 кафедри	 повинні	 прочитати	 відкриту	
лекцію	в	присутності	науково-педагогічних	працівників	кафедри.

2.3.3.	 Декан	 факультету	 (у	 випадку	 обрання	 на	 посаду	 професора	
загальноуніверситетської	 кафедри	 –	 завідувач	 кафедри	 або	 проректор	 Університету)	
оголошує	пропозиції	кафедри	та	Вченої	ради	факультету.

2.4.	Атестаційно-кадрова	комісія	Вченої	ради	Університету	встановлює	відповідність	
претендентів	 на	 посади	 декана	 факультету,	 завідувача	 кафедри,	 професора	 кафедри	
вимогам		Закону	України	«Про	вищу	освіту»	та	Статуту		Університету.	

У	 випадку	 встановлення	 невідповідності	 претендента	 вимогам	 	 Закону	 України	
«Про	вищу	освіту»	та	Статуту	Університету	його	заява	не	розглядається	Конференцією	
трудового	 колективу	факультету(зборів	 трудового	 колективу	 загальноуніверситетської	
кафедри)	і	Вченою	Радою	Університету,про	що	претендента	повідомляють	письмово	не	
пізніше	трьох	днів	з	моменту	встановлення	невідповідності.
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3. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ  
ПОСАД ДОЦЕНТІВ, СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ,  ВИКЛАДАЧІВ,  

АСИСТЕНТІВ КАФЕДРИ

3.1.	Вчена	рада	факультету	обирає	таємним	голосування	строком	до	п’яти	років	на	
посади	доцента	(відповідно	до	делегованих	повноважень	Вченою	радою	Університету	
згідно	 із	 ст.36	 Закону	 України	 «Про	 вищу	 освіту»),	 старшого	 викладача,	 викладача,	
асистента	з	врахуванням	звіту	про	роботу	за	попередній	період	і	відповідності	науково-
методичного	доробку	претендента	рекомендаціям	Вченої	ради	Університету.	

3.2.	 На	 відповідні	 посади	 загальноуніверситетських	 кафедр	 обирає	 Вчена	 рада	
Університету	таємним	голосуванням	строком	до	п’яти	років	 із	врахуванням	висновків	
Атестаційно-кадрової	комісії	Вченої	ради	Університету.

3.3.	 Документи	 на	 заміщення	 посади	 доцента	 можуть	 подавати	 особи,	 які	 мають	
науковий	ступінь	та/або	вчене	звання.	Документи	на	заміщення	посади	доцента	також	
можуть	 подавати	 особи,	 удостоєні	 почесного	 звання	 «Народний	 артист	 України»,	
«Народний	художник	України»,	«Народний	архітектор	України»,	«Заслужений	діяч	мистецтв	
України»,	«Заслужений	артист	України»,	«Заслужений	архітектор	України»,	«Заслужений	
діяч	науки	 і	 техніки	України»,«Заслужений	економіст	України»,	«Заслужений	журналіст	
України»,«Заслужений	 майстер	 народної	 творчості	 України»,	 «заслужений	 працівник	
культури	 України»,	 «Заслужений	 працівник	 освіти	 України»,	 «Заслужений	 працівник	
фізичної	 культури	 і	 спорту	 України»,	 «Заслужений	 художник	 України»,	 «Заслужений	
юрист	України»,	а	також	особи,	яким	присвоєно	спортивне	звання	«Заслужений	тренер	
України»,	«Заслужений	майстер	спорту	України»,	«Майстер	спорту	України	міжнародного	
класу»,	«Гросмейстер	України».	

3.4.	 Документи	 на	 заміщення	 посад	 старшого	 викладача,	 викладача,	 асистента	
можуть	подавати	особи,	які	мають	науковий	ступінь,	а	також	особи,	які	мають	ступінь	
магістра.

3.5.	 Претенденти	 на	 посади	 доцента,	 старшого	 викладача	 кафедри	 повинні	
прочитати	відкриту	лекцію	в	присутності	науково-педагогічних	працівників	кафедри.	

3.6.	 Претенденти	 на	 посади	 викладача,	 асистента	 повинні	 провести	 відкрите	
практичне,	 семінарське	 або	 лабораторне	 заняття	 в	 присутності	 науково-педагогічних	
працівників	кафедри.

3.7.	 Завідувач	 кафедри	 на	 засіданні	 Вченої	 ради	 факультету	 (для	
загальноуніверситетських	 кафедр	 –	 на	 засіданні	 Вченої	 ради	 Університету)	 оголошує	
відповідні	пропозиції	кафедри.
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4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1.	Вчена	рада	Університету	(факультету)	є	повноважною,	якщо	в	її	засіданні	бере	
участь	не	менше	2/3	складу.

4.2.	Претендент	на	відповідну	посаду	вважається	обраним,	якщо	за	його	кандидатуру	
проголосувало	більше	половини	від	 	присутніх	на	засіданні	Вченої	ради	Університету	
(факультету).

4.3.	У	випадку,	коли	за	результатами	голосування	претенденти	набрали	однакову	
кількість	голосів,	призначається	переголосування.

4.4.	 Якщо	 при	 проведенні	 конкурсу,	 в	 якому	 брали	 участь	 два	 або	 більше	
претендентів,	переможець	не	виявлений,	проводиться	повторне	голосування	за	участю	
двох	кандидатур,	які	набрали	найбільшу	кількість	голосів,	на	тому	самому	засіданні.

4.5.	 У	 випадку,	 якщо	 претендент	 на	 заміщення	 відповідної	 посади	 не	 набрав	
необхідної	кількості	голосів,	він	вважається	таким,	що	не	пройшов	конкурсного	відбору.

4.6.	Якщо	жоден	із	претендентів	на	заміщення	вакантної	посади	після	повторного	
голосування	 (переголосування)	 не	 набрав	 необхідної	 кількості	 голосів,	 конкурс	
вважається	таким,	що	не	відбувся.

4.7.	Особам,	які	не	пройшли	конкурсного	відбору,	на	їх	вимогу	повертаються	подані	
ними	на	конкурс	документи.

4.8.	Відповідно	до	Закону	України		«Про	вищу	освіту»	Ректор	в	межах	наданих	йому	
повноважень	 призначає	 на	 посади	 науково-педагогічних	 працівників.	 Підставою	 для	
призначення	є	укладання	трудового	договору	(контракту).
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ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Бюлетень	
для	таємного	голосування	щодо	обрання	на	посаду	доцента	кафедри	___________________

(дата)

Кафедри _____________________________________

Петрів	Петро	Петрович
За 

проти

Бюлетень	
для	таємного	голосування	щодо	обрання	на	посаду	доцента	кафедри	_______________

(дата)

Кафедри ________________________

Іванів	Іван	Іванович

Василів	Василь	Васильович
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №

засідання	кафедри	(назва)
Львівського	національного	університету	імені	Івана	Франка

від	________	20___	року

ПРИСУТНІ: ___	члени	кафедри

СЛУХАЛИ:
Про	обговорення	та	рекомендацію	Вченій	раді	____________	факультету	Львівського	

національного	університету	імені	Івана	Франка	кандидатуру	на	посаду	доцента	кафедри	
_________________.	

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати	 Вченій	 раді	 __________	 факультету	 Львівського	 національного	

університету	імені	Івана	Франка	обрати	на	посаду	доцента	кафедри	____________________.

Результати	голосування:

	 «за»	–
	 «проти»	–

Завідувач	кафедри
к.	ю.	н.,	доц.	 	 	 	 	 	 	 	 Кахнич	В.	С.

Секретар	кафедри	 	 	 	 	 	 	 Гриценко	Ю.	Ю.



АВТОР ІДЕЇ 
Володимир БУРАК 

УПОРЯДНИКИ 
Володимир БУРАК, 

Юліан БЕК, 
Христина ВИШИВАНА, 

Юлія ГРИЦЕНКО
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