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Доповідач: Олексій ЖУЧЕНКО 

Зміни до Порядку проведення конкурсного 
відбору або обрання за конкурсом при 

заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів) 
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ІІ. Принципи організації та проведення конкурсного відбору 

8. … тимчасове заміщення вакантної посади без проведення конкурсу 
шляхом призначення керівником закладу вищої освіти особи на таку 
посаду до оголошення конкурсу або покладання на особу обов’язків, 
передбачених такою посадою.  … передбачати тривалість періоду 

тимчасового заміщення посади не більше ніж шість 
місяців або до закінчення навчального року. 
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VІ. Проведення конкурсного відбору для заміщення вакантної 
посади керівника кафедри та укладання з переможцем контракту 

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

52. … керівник ЗВО в установленому порядку може призначити визначену ним 
особу виконувачем обов’язків керівника кафедри … передбачати тривалість 

періоду виконання обов’язків такою особою не більше ніж шість 
місяців або до закінчення навчального року. 
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VІІ. Заміщення вакантних посад професора/доцента/старшого 
викладача/викладача/асистента та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів) 

58. У разі укладання трудового договору (контракту) на строк менший 
за 5 років керівник ЗВО за угодою сторін може однократно 

продовжити строк трудового договору (контракту) за 
результатами діяльності … шляхом укладання додаткової 

угоди, але в межах загального п’ятирічного строку. 
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функціонування української мови як державної» 

 

 
 

   

Розділ III 

ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою 
та застосовувати її під час виконання службових обов’язків 

1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час 
виконання службових обов’язків зобов’язані: 

14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові 
працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які 
запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та 
працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, 
науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної 
мови; 7 
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Розділ III 

ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною 
мовою та застосовувати її під час виконання 
службових обов’язків 

2. Володіти державною мовою зобов’язані особи, які 
претендують на обрання чи призначення на 
посади, визначені частиною першою цієї статті. 
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Розділ III 

ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

Стаття 10. Вимоги щодо рівня володіння державною 
 мовою 

9 

3. Рівень володіння державною мовою особами, визначеними 
пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14-16 частини першої статті 9 цього 
Закону, засвідчується документом про повну загальну середню 
освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою 
української мови як навчального предмета (дисципліни), або 
державним сертифікатом про рівень володіння державною 
мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної 
мови відповідно до цього Закону. 
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Розділ III 

ОБОВ’ЯЗОК ВОЛОДІТИ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ 

Стаття 10. Вимоги щодо рівня володіння державною 
 мовою 
 
4. Документ, що засвідчує рівень володіння державною 
мовою, подається особою до обрання чи призначення 
на посади, визначені частиною першою статті 9 цього 
Закону. 
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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! 



 

 
 

   

 
ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

1. Ухвалити зміни до Порядку проведення конкурсного відбору або 
обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів).  
 

2. 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 
30.06.2022 р. дозволити зарахування підвищення кваліфікації за 
програмами обсягом у 108 годин. 
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