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Положення 
про порядок заміщення вакантних 

посад наукових працівників  
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

 
від 23 червня 2014 р. 

1. Це Положення визначає порядок та умови заміщення вакантних посад 
наукових працівників у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
(далі – Університет) для виконання прикладних і фундаментальних досліджень за 
рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету України.  
 

2. Заміщення вакантних посад наукових працівників в Університеті 
здійснюється за конкурсом або за підсумками чергової атестації.  

 
3. Особи, які мають вчений ступінь кандидата/ доктора наук або отримали 

рекомендацію спеціалізованої вченої ради до захисту, при наявності вакантних посад, 
як виняток, можуть бути зараховані до проведення конкурсу, але не більше, ніж на 1 
календарний рік. 

 
4. Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників оголошується не 

рідше одного разу на рік. На тимчасово вільні посади наукових працівників (у зв’язку з 
відпусткою працівника по догляду за дитиною, довготривалим закордонним 
відрядженням тощо) можливе зарахування наукових працівників відповідної 
кваліфікації за строковою трудовою угодою на період тимчасової відсутності 
працівника. 

 
5. До участі в конкурсі допускаються особи, які мають повну вищу освіту, 

науковий ступінь, вчене звання, досвід наукової роботи за відповідною спеціальністю, 
науковий доробок у вигляді не менше 10 публікацій або/та патентів, у тому числі 
іноземних, за останні 5 років* (крім молодших наукових співробітників): 

- на посаду завідувача відділу/ завідувача лабораторії – доктор або кандидат наук 
(професор, доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не 
менше 10 років; 

 - на посаду головного наукового співробітника – доктор наук (професор, доцент, 
старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 років, а 
також має визначні досягнення та є керівником теми; 

- на посаду провідного наукового співробітника – доктор наук (професор, 
доцент, старший науковий співробітник), який має стаж наукової роботи не менше 10 
років; 

- на посаду старшого наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж 
наукової роботи не менше 5 років; 

- на посаду завідувача сектору – кандидат наук, який має стаж наукової роботи 
не менше 3 років; 

- на посаду наукового співробітника – кандидат наук, який має стаж наукової 
роботи не менше 3 років; 

- на посаду молодшого наукового співробітника – кандидат наук. 
*Додатковими критеріями при опублікуванні наукових результатів можна 

вважати наявність звітів з НДР, експертиз за міжнародними програмами, участь в 
редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах. 
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Додаткові вимоги до всіх категорій наукових співробітників:  
- володіння іноземною мовою (передусім англійською) на рівні, достатньому для 

проведення наукових досліджень;  
- володіння сучасними комп’ютерними технологіями на рівні, достатньому для 

виконання наукових робіт по темі; 
- володіння сучасними науковими методами досліджень. 
 
6. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Вченого секретаря 

НДЧ наступні документи: 
- заява на ім’я ректора Університету; 

- особовий листок з обліку кадрів; 

- засвідчена копія диплома про вищу освіту; 

- засвідчена копія диплома про науковий ступінь; 

- засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше 10 наукових 
публікацій – монографій, статей у фахових виданнях, зокрема іноземних; 
публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз; патентів, звітів з 
НДР, експертиз за міжнародними програмами – за останні 5 років). 

Якщо в Університеті є особова справа працівника, який бере участь в конкурсі, 
то до його заяви на ім’я ректора Університету додається тільки список наукових праць. 

 
7. Рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових 

працівників приймається ректором Університету. Оголошення про проведення 
конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації та розміщується на 
сайті Університету. В оголошенні про проведення конкурсу представлена наступна 
інформація: 

1) назва Університету із зазначенням його місця знаходження, адреси та номера 
телефону; 

2) назви вакантних посад, оголошені на конкурс; 

3) основні вимоги до кандидатів; 

4) термін подачі документів ‒ 30 календарних днів з дня публікації оголошення про 
проведення конкурсу; 

5) додаткова інформація про умови роботи наукових працівників тощо. 

 
8. Для проведення конкурсу наказом ректора Університету створюється 

конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії. 
Очолює конкурсну комісію проректор з наукової роботи Університету. До 

складу конкурсної комісії входять члени Науково-експертної ради Університету, 
провідні фахівці, які мають значні здобутки у вигляді публікацій у міжнародних 
фахових виданнях. До роботи конкурсної комісії також можуть бути залучені 
міжнародні експерти. 
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 Конкурсною комісією створюються експертні групи за напрямами діяльності з 
метою попереднього розгляду справ претендентів на заміщення вакантних посад 
наукових працівників. 

 
9. При прийнятті заяви та документів претендента його ознайомлюють з 

«Положенням про порядок заміщення вакантних посад наукових працівників у 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка», а також своєчасно 
інформують про місце та дату проведення засідань конкурсної комісії через сайт 
Університету. 

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – протягом місяця з дня опублікування 
оголошення. 

 
10. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням 

комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється конкурсною комісією з 
відповідним обґрунтуванням. 

 
11. Подані до конкурсної комісії документи і матеріали зберігаються у відділі 

кадрів Університету. 
 
12. Попередню оцінку професійного рівня претендентів на заміщення вакантних 

посад наукових працівників та відбір кандидатур здійснюють експертні групи, які 
надають відповідні рекомендації для подальшого розгляду кандидатур на конкурсній 
комісії Університету.  

 
13. Конкурсна комісія Університету розглядає рекомендації експертних груп і 

приймає відповідні рішення щодо кожної окремої кандидатури шляхом відкритого (у 
разі потреби – таємного) голосування, виносить результати конкурсу на розгляд та 
затвердження Вченою радою Університету. 
 

14. Витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету про затвердження 
результатів конкурсу долучається до конкурсних справ претендентів. 

 
15. Зарахування наукових співробітників відбувається за наказом ректора 

Університету на період, який не перевищує терміни завершення наукових тем. 
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