
Про проведення конкурсного відбору 

науково-педагогічних працівників на 

факультетах/інститутах 

Доповідач: Олексій ЖУЧЕНКО 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Подання на 
оголошення 

конкурсу 

Наказ ректора  про 
оголошення 

конкурсу 

Декан/Директор Відділ атестації НПП 

Оголошення 
конкурсу 

Відділ атестації НПП 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Готовий пакет 
документів у 

Загальний відділ для 
реєстрації 

Відділ атестації НПП 

Претендент 

ЕКК Університету 

 Консультування з приводу оформлення документів здійснює 

працівник ВК, закріплений за відповідним факультетом / навчально-

науковим інститутом. 

 

 Консультування щодо процедури конкурсного відбору здійснюють 

ЕКК факультетів / навчально-наукових інститутів / Університету. 

ЕКК 
факультету/інституту 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Встановлення 
відповідності претендента 
кваліфікаційним вимогам 
(науковий ступінь, вчене 

звання, стаж роботи) 

Обговорення 
кандидатур 

претендентів 
кафедрою 

Секретар ЕКК Кафедра 

Співбесіда з ЕКК 
Університету 

Співбесіда з ЕКК 
факультету/інституту 

ЕКК, претендент 



ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НПП 
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Рекомендація ректору 
(першому проректору) 

Укладання контракту з 
урахуванням 

пропозиції ЕКК, але не 
більше ніж на п’ять 

років 

ЕКК 
Ректор (перший проректор), 

претендент 

За результатами 
співбесіди рішення ЕКК 
факультету/інституту, з 

обов’язковим його 
затвердженням ЕКК 

Університету  



▰ до ЕКК інституту / факультету обов’язково входять директор та 

заступники директора / декан факультету та заступники 

декана, голова профспілкового бюро підрозділу та завідувач 

(начальник) кафедри (або уповноважена особа), на якій 

оголошено конкурс; 
 

▰ у термін до 09.10.2020 р. подати пропозиції щодо складу ЕКК 

факультету/інституту у вигляді подання на першого проректора 

через систему документообігу «Мегаполіс» та окремо у 

електронному вигляді (файл у форматі doc) на електронну 

адресу L.ZHUR@KPI.UA з зазначенням у темі листа – ЕКК 

коротка назва факультету/інституту (наприклад, ЕКК ВПІ). 
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СКЛАД ЕКК ФАКУЛЬТЕТІВ / ІНСТИТУТІВ 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПП 
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 Обсяг (тривалість) установлюється в годинах 

та/або кредитах ЄКТС, (один кредит ЄКТС 

становить 30 годин) 

ЗА НАКОПИЧУВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ. 

 Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського ПРОТЯГОМ П'ЯТИ РОКІВ НЕ 

МОЖЕ БУТИ МЕНШИМ НІЖ 6 КРЕДИТІВ ЄКТС (180 годин). 

 За рахунок КПІ ім. Ігоря Сікорського не більше 108 годин протягом 

п’яти років.  
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Дякую за увагу! 



Деканам факультетів/директорам інститутів: 

▰  забезпечити дотримання процедури проведення конкурсного 

відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів); 

▰ у термін до 09.10.2020 р. подати пропозиції щодо складу ЕКК 

факультету/інституту у вигляді подання на першого проректора 

через систему документообігу «Мегаполіс» та окремо у 

електронному вигляді (файл у форматі doc) на електронну 

адресу L.ZHUR@KPI.UA з зазначенням у темі листа – ЕКК 

коротка назва факультету/інституту (наприклад - ЕКК ВПІ). 
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

01.10.2020 р. 



ЕКК університету/факультетів/інститутів: 

▰  при проведенні конкурсного відбору або обрання за конкурсом 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) у термін до 31.12.2020 р. дозволити зарахування 

підвищення кваліфікації за програмами обсягом у 108 годин. 
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ПРОЄКТ РІШЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

01.10.2020 р. 


