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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Одеського національного морського університету (далі - Положення) є керівним 

документом для адміністрації ОНМУ та науково-педагогічних працівників. 

1.2. Враховані примірники знаходяться у: 

   .1 Ректора 

    .2 Проректора з НПР 

   .3 Проректора з НОР 

    .4 Начальника НМВ 

    .5 Начальника ВК 

    .6 Вченого секретаря 

1.3. Перелік врахованих примірників Положення про заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Одеського національного морського університету 

ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. 
 

2. ПОСИЛАННЯ 
 

2.1. Конституція України. 

2.2. Кодекс законів про працю України (із змінами), затверджений Законом України від 

10 грудня 1971р. зі змінами № 322-VIII. 

2.3. Закон України від 05 вересня 2017р. «Про освіту» № 2145-VIII  

2.4. Закон України від 01 липня 2014р. «Про вищу освіту» № 1556-VII зі змінами. 

2.5. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 

2015р. № 848-VIII зі змінами. 

2.6. Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов  провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015р. №1187. 

2.7. Наказ МОН України від 26 листопада 2015р. №1230 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015р. № 1005». 

2.8. Наказ МОН України № 13 від 14 січня 2016р. «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам». 

2.9. Лист МОНУ № 1/9-404 від 28 липня 2020 року «Про проведення конкурсного 

відбору при заміщенні окремих вакантних посад науково-педагогічних працівників» 

2.10. Статут Одеського національного морського університету. 
 

3. СКОРОЧЕННЯ 
 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

НПР – Науково-педагогічна робота 

НОР – Навчально-організаційна робота 

НМВ – Навчально-методичний відділ 

НПП – Науково-педагогічні працівники 

ВК – Відділ кадрів 

ННІ – навчально-науковий інститут 

КЗППУ - Кодекс законів про працю України 
 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НПП 
 

4.1. Положення визначає процедури заміщення вакантних посад НПП ОНМУ, у тому 

числі у зв’язку із закінченням строкових трудових договорів (контрактів). 

4.2. Посадами НПП в ОНМУ є: 

- ректор; 
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- проректор, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 

процесом; 

- директор (декан) навчально-наукового інституту (факультету), його заступники, 

діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом; 

- директор бібліотеки; 

- вчений секретар; 

- завідувач кафедри; 

- професор; 

- доцент; 

- старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист; 

- завідувач аспірантури. 

4.3. Заміщення вакантних посад НПП ОНМУ здійснюється: 

- шляхом обрання на конкурсних умовах; 

- призначенням на посаду. 

4.4.. Посада науково-педагогічного працівника вважається вакантною після припинення 

трудових правовідносин з ним з підстав, визначених законом, а також у разі введення нової 

посади до штатного розпису ОНМУ. 

4.5. Злиття або поділ підрозділів, не є підставою для оголошення та проведення 

конкурсу на заміщення посад НПП, крім керівника підрозділів.  

Перейменування підрозділів не є підставою для оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад усіх працівників підрозділу.  

4.6. Під час заміщення окремих вакантних посад НПП, а саме ректора, завідувача 

кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача, укладенню трудового 

договору (контракту) передує конкурсний відбір.  

У разі заміщення вакантних посад без проведення конкурсного відбору застосовуються 

загальні норми трудового законодавства. 

4.8. Для забезпечення безперервності освітнього процесу може здійснюватися тимчасове 

заміщення вакантної посади без проведення конкурсу шляхом призначення ректором ОНМУ 

особи на таку посаду до оголошення конкурсу або покладання на особу обов'язків, 

передбачених такою посадою на термін до проведення конкурсного відбору на таку посаду 

або не пізніше кінця поточного навчального року. ОНМУ може укладати короткострокові 

трудові договори з іноземними громадянами відповідно до законодавства.     

4.9. Особа у ОНМУ не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають 

виконання адміністративно-управлінських функцій. 

4.10. Прийом на роботу осіб на умовах погодинної оплати праці, без зайняття штатної 

посади, здійснюється поза конкурсом. 

4.11 Посади НПП, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом 

від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення 

конкурсу. 

4.12 Ректор, у разі утворення нового ННІ (факультету), фахового коледжу, 

відокремленого структурного підрозділу або нової кафедри може призначати 

виконувача обов’язків керівника створеного ННІ (факультету), фахового коледжу, 

відокремленого структурного підрозділу або кафедри на строк до призначення 

керівника відповідного структурного підрозділу, але не більш як на три місяці.  

4.13. Заміщення вакантних посад асистентів та викладачів-стажистів здійснюється за 

наказом ректора. 

4.14. Засідання колегіальних органів можуть відбуватись у дистанційному режимі з 

перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів у 

визначений час у завчасно визначеному приміщенні будівлі ОНМУ, з дотриманням 

необхідних заходів противоепідемічної безпеки. 
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5. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕНІ 

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ РЕКТОРА ОНМУ 

 

5.1. Конкурсний відбір при заміщенні вакантної посади ректора ОНМУ здійснюється 

відповідно на підставі статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту ОНМУ, 

«Методичних рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника закладу вищої освіти», що затверджені постановою КМУ від 05 грудня 

2014р., №726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту». 

 

6. ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ПРОРЕКТОРА, 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОГО БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНА З ОСВІТНІМ АБО 

НАУКОВИМ ПРОЦЕСОМ 

 

6.1. Ректор самостійно (на власний розсуд) здійснює відбір кандидата на посаду 

проректора, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 

процесом. 

6.2. Рішення про призначення проректора, діяльність якого безпосередньо пов’язана з 

освітнім або науковим процесом, відповідно до ч. 6 статті 40 Закону України «Про 

вищу освіту», приймається за погодженням з органом студентського самоврядування 

Університету. 

Порядок погодження органом студентського самоврядування ОНМУ встановлено у 

«Положенні про студентське самоврядування ОНМУ». 

У разі не погодження органом студентського самоврядування ОНМУ кандидата на 

посаду проректора, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 

процесом, ректор призначає виконувача обов'язки проректора ОНМУ, діяльність якого 

безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, до призначення такого 

проректора в установленому порядку на термін не більш трьох місяців. 

6.3.Ректор самостійно визначає строк, на який укладається трудовій договір з 

проректором, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 

процесом. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДИРЕКТОРА 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ, ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ, 

КЕРІВНИКА ФІЛІЇ, ЩО Є ВІДОКРЕМЛЕНИМ СТРУКТУРНИМ 

ПІДРОЗДІЛОМ ОНМУ  

 

7.1. Ректор самостійно здійснює відбір кандидата на посади директора ННІ (декана 

факультету), та вносить на погодження органу громадського самоврядування ННІ, 

факультету таку кадрову пропозицію.  

7.2. Орган громадського самоврядування (збори трудового колективу) ННІ 

(факультету) розглядає пропозицію ректора та погоджує кандидатуру на посаду 

директора ННІ, декана факультету.  

7.3. Ректор призначає на посаду директора ННІ, декана факультету особу, погоджену 

більшістю від повного складу органу громадського самоврядування ННІ, факультету. 

7.4. У разі не погодження більшістю від повного складу органу громадського 

самоврядування ННІ (факультету) кандидата на посаду директора ННІ, декана 

факультету, ректор призначає (покладає обов’язки) виконувача обов’язків (не більше 

ніж на три місяці) директора ННІ, декана факультету, до призначення директора ННІ, 

декана факультету, в установленому порядку. 
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7.5. Ректор самостійно визначає строк, на який укладається контракт із директором 

ННІ, деканом факультету, але не більше, ніж на п’ять років. 

7.7. Обрання та призначення керівника відокремленого структурного підрозділу ОНМУ 

врегульовуються за аналогією з директором ННІ. 

 

8. ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗАСТУПНИКА 

ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ (ДЕКАНА 

ФАКУЛЬТЕТУ, КЕРІВНИКА ФІЛІЇ, ЩО Є ВІДОКРЕМЛЕНИМ 

СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ОНМУ) 

 

8.1. Ректор, з урахуванням пропозицій директора ННІ (декана факультету), керівника 

філії, що є відокремленим структурним підрозділом ОНМУ, здійснює відбір 

претендента на посаду заступника директора ННІ (декана факультету, керівника філії, 

що є відокремленим структурним підрозділом ОНМУ). 

8.2. Рішення про призначення заступника директора ННІ (декана факультету, керівника 

філії, що є відокремленим структурним підрозділом ОНМУ) приймається за 

погодженням з органом студентського самоврядування ОНМУ, яке надається 

відповідно до Положення про студентське самоврядування ОНМУ. 

У разі непогодження органом студентського самоврядування ОНМУ кандидатури на 

посаду заступника директора ННІ (декана факультету, керівника філії) керівник ОНМУ 

призначає виконувача обов'язкі (не більше ніж на три місяці) заступника директора 

ННІ (декана факультету, керівника філії) до призначення заступника директора ННІ 

(декана факультету, керівника філії) у встановленому порядку. 

8.3. Ректор ОНМУ самостійно визначає строк, на який укладається контракт із 

заступником директора ННІ (декана факультету, керівника філії) на строк не більше 

ніж п'ять років. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ЗАВІДУВАЧА 

АСПІРАНТУРИ, ДИРЕКТОРА БІБЛІОТЕКИ 

 

9.1. Ректор самостійно (на власний розсуд) здійснює відбір кандидата осіб на посаду 

директора бібліотеки, завідувача аспірантури. 

9.2. Особи, які виявили бажання зайняти посаду директора бібліотеки, завідувача 

аспірантури та відповідають кваліфікаційним вимогам до неї, подають заяву та 

відповідні документи до ОНМУ у встановленому порядку, за результатом розгляду якої 

може прийматись рішення про прийом на роботу з видачею відповідного наказу. 

9.3. Ректор ОНМУ самостійно визначає строк, на який укладається контракт з 

директором бібліотеки, завідувачем аспірантури на строк не більше ніж п'ять років. 

 

10. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕНІ 

ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ, ПРОФЕСОРА, 

ДОЦЕНТА, СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА, ВИКЛАДАЧА  

 

10.1. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, 

рівності голосів членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень 

конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень 

конкурсної комісії, неупередженого ставлення до претендентів на зайняття вакантних 

посад НПП і дозволяє забезпечити ОНМУ найбільш підготовленим для реалізації його місії, 

завдань та визначених посадових обов'язків персоналом.  

10.2. Конкурс не оголошується на посади: 
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10.2.1. Зайняті вагітними жінками та жінками, які знаходяться у відпустці по вагітності 

та пологах; жінками, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 

років та у відпустці для догляду за дитиною до 6 років (ст.184 КЗППУ). 

10.2.2. Зайняті працівниками, призваними на строкову військову службу, військову 

службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у 

тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під 

час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного 

звільнення (ст.119 КЗППУ).  

Гарантії, визначені у частині третій статті 119 КЗППУ, зберігаються за працівниками, 

які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження 

здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон 

або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на 

військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з 

військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від 

строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми 

або до дня оголошення судом їх померлими. 

Гарантії, визначені у частині третій цієї статті, в частині збереження місця роботи, 

посади не поширюються на осіб, які займали виборні посади в органах місцевого 

самоврядування та строк повноважень яких закінчився. 

10.2.3.Зайняті працівниками, які виконують державні або громадські обов'язки, якщо за 

чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час 

(ст.119 КЗППУ). 

10.2.4. Якщо вакантний розмір ставки НПП менший за 1,00 ставки. 

10.3. Посади, що визначені у п.10.2 заміщуються поза конкурсом, у порядку, 

визначеному законодавством України 

10.4. Загальна процедура конкурсного відбору передбачає такий порядок: 

10.4.1. Видання наказу про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та 

призначення конкурсної комісії у встановленому складі; 

10.4.2. Публікація оголошення про проведення конкурсного відбору; 

10.4.3 Прийняття документів претендентів; 

10.3.4. Попередній розгляд документів конкурсною комісією; 

10.4.5. Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення посад та 

прийняття відповідних пропозицій шляхом таємного голосування стосовно: 

1) завідувача кафедрою на засіданні кафедри, зборах або конференції трудового 

колективу ННІ (факультету) та вченої ради ННІ(факультету); 

2) професора, доцента на засіданні кафедри та вченої ради ННІ (факультету). 

3) старшого викладача, викладача на засіданні кафедри.  

10.4.7. Обрання за конкурсом шляхом таємного голосування: 

1) Вченою радою ОНМУ на посади: 

- завідувача кафедри, з урахуванням пропозицій трудових колективів кафедри та ННІ 

(факультету) та вченої ради ННІ (факультету); 

- професора, з урахуванням пропозицій трудового колективу кафедри та вченої ради 

ННІ (факультету) 

2) вченою радою ННІ (факультету) на посади доцента, старшого викладача, викладача з 

урахуванням пропозицій трудового колективу кафедри.  

10.4.9 Укладання трудового договору (контракту) та видання наказу ректора про 

призначення (прийняття) на посаду. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print#n1457
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10.5. Документи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, а також оформленні з 

порушенням зазначених вимог претендентам не повертаються та зберігаються в ОНМУ 

на протязі строку позовної давності. 

10.6. Вимоги до осіб, які обираються на посади: 

10.6.1. До конкурсу на заміщення вакантних посад НПП допускаються особи, які мають 

повну вищу освіту, наукові досягнення, стаж науково-педагогічної діяльності понад два 

роки, рівень наукової та професійної активності, що відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти (зі змінами), які затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 і за своїми 

професійно-кваліфікаційними та моральними якостями відповідають вимогам до НПП, 

що встановлені чинними Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та умовам 

оголошеного конкурсу.  

10.6.2. Перелік кваліфікаційних вимог щодо претендентів на вакантні посади НПП 

ОНМУ та перелік умов для засвідчення рівня наукової та професійної активності НПП 

за останні п’ять років наведено у Додатках 1 та 2 до цього Положення. 

10.6.3. У мотивованих випадках ректор може прийняти рішення щодо встановлення 

спеціальних умов конкурсу із дотриманням норм чинного законодавства. 

10.7.  Конкурсний відбір та обрання за конкурсом. 

10.7.1. Конкурс на заміщення вакантної посади НПП оголошується ректором ОНМУ, на 

підставі службової записки проректора з НПР. Про оголошення конкурсу видається 

відповідний наказ, у якому зазначаються персональний склад конкурсної комісії 

(зазвичай проректор з НПР - голова конкурсної комісії, начальник навчально-

методичного відділу – заступник голови, та члени комісії: працівники НМВ, начальник 

відділу кадрів, директори ННІ (декани факультетів), до складу кафедр яких обирають 

НПП, голови профспілкових організацій ОНМУ, студентського самоврядування), 

терміни роботи конкурсної комісії, місце прийому конкурсних документів, дати 

засідання конкурсної комісії, тощо. 

10.7.2. Головне завдання конкурсної комісії – встановлення відповідності наданих 

претендентами документів кваліфікаційним вимогам на посади науково – педагогічних 

працівників. 

Термін повноважень конкурсної комісії закінчується через три робочих дні після 

видання наказу ректора «Про допуск до укладання трудового договору (контракту) 

осіб, що були обрані Вченою радою ОНМУ та вченими радами ННІ (факультетів) за 

конкурсом». 

10.7.3. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті ОНМУ.  

Оголошення має містити повну назву та рівень акредитації ОНМУ; найменування 

посад, на які оголошується конкурс; вимоги до претендентів; перелік необхідних 

документів, які додаються до заяви про участь у конкурсі, строк подання заяв та 

документів; адресу та номери телефонів ОНМУ. 

10.7.4. Заяви та документи для участі у конкурсі подаються в межах термінів (не менш 

місяця), встановлених оголошенням про конкурс. Термін подання заяв та документів 

для участі у конкурсі повинен складати не менш ніж один місяць від дня оголошення 

про конкурс.  

10.7.5. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної 

посади НПП направляє рекомендованим листом (бандероллю) з поміткою «На 

конкурс» або подає особисто до канцелярії ОНМУ у запечатаному конверті (пакеті) 

наступні документи 

- заяву про участь у конкурсі (Додаток 3); 
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- завірені особистим підписом копії документів, які свідчать про не менш як 

чотири досягнення у професійній діяльності претендента, які зараховуються за 

останні п’ять років за переліком, що наведений у Додатку 2,  

- завірений особистим підписом список опублікованих наукових праць (додаток 

4) у фахових виданнях, що включені до чинних Переліків наукових фахових 

видань та електронних наукових фахових видань України, навчальних 

посібників, методичних розробок, 

- 2 фотокартки, завірені особистим підписом автобіографію, копію паспорту, 

трудової книжки, документів про вищу освіту, присудження наукового ступеня 

(однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація)), 

вчене звання. Особи, що працюють в ОНМУ, до конкурсної комісії подають 

документи, що відсутні у відділі кадрів ОНМУ. 

- довідку або інший документ про проходження стажування (підвищення 

кваліфікації) на протязі останніх п’яти  років, 

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, 

яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та 

періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 

2000 р., № 39, ст. 1656). 

Документи для участі у конкурсному відборі повинні бути прошиті, аркуші 

пронумеровані та скріплені підписом претендента, з наведенням кількості аркушів у 

місті скріплення. 

10.7.6. Датою подання документів, що направляються поштою, вважається дата 

відправлення документів претендента на участь у конкурсному відборі що 

визначається штампом поштового відділення з місця відправлення. 

10.7.7. Останній день подання документів до канцелярії особисто  претендентами 

закінчується відповідно до режиму роботи ОНМУ. 

10.7.8. Якщо закінчення терміну подання документів припадає на неробочий день, 

останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день. 

10.7.9. Документи, що надійшли з порушенням встановленого цим Положенням або 

умовами оголошеного конкурсу строку для їх подання, не розглядаються.  

10.7.10. Запечатані пакети, що надані претендентами до канцелярії встановленим 

чином передаються до секретаря конкурсної комісії та зберігаються у запечатаному 

стані до початку роботи конкурсної комісії. 

10.7.11. Конкурсна комісія на протязі до 5-и робочих днів після завершення терміну 

подання заяв для участі у конкурсному відборі розглядає документи  претендентів та 

приймає мотивовані рішення з кожної кандидатури. Рішення приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менше двох третин 

від загальної кількості членів конкурсної комісії, а у разі рівної кількості голосів «за» та 

«проти» ухвалюється рішення, яке підтримав головуючий на засіданні. Рішення конкурсної 

комісії оформлюється протоколом засідання комісії, який передається ректору разом з 

відповідною супроводжуючою службовою запискою та документами претендентів. 

Документи претендентів, які поступили після закінчення терміну роботи конкурсної 

комісії, не розглядаються, та такі претенденти до конкурсу не допускаються. 

10.7.12. За відсутності повноти комплекту, документи претендента не приймаються до 

розгляду конкурсною комісією. 

10.7.13. На підставі рішення конкурсної комісії, яке оформлюється протоколом, 

ректор видає наказ про введення в дію цього рішення.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF#n9
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10.7.14. Заяви та документи  претендентів, що допущені до участі  конкурсі, у термін 

2 робочі дні після видання наказу, передаються до структурних підрозділів на посади 

в яких оголошено конкурс. 

Особам, які подали заяву, та за її розглядом не допущені до конкурсу у зв’язку з 

невідповідністю вимогам до претендентів, надається підписана ректором письмова 

мотивована відмова (засобами поштового зв’язку). Підготовка та відправлення відмов 

здійснюється конкурсною комісією не пізніше 5-х робочих днів з моменту видання 

наказу про допуск претендентів до участі в конкурсному відборі. 

10.7.15. Рішення про відмову щодо участі у конкурсі може бути оскаржене у 

встановленому законодавством порядку. 

10.7.16. Забороняється немотивована відмова щодо участі у конкурсі. 

10.7.17 У випадку виявлення фактів подання претендентом підроблених або 

спотворених документів, такий претендент не допускається до участі у конкурсному 

відборі. 

10.7.18 Обговорення кандидатур претендентів у структурних підрозділах 

здійснюється у термін не більш 4-х робочих днів після їх отримання у конкурсної 

комісії. Претенденти мають право бути присутніми під час обговорення. Про терміни 

обговорення претенденти повідомляються керівниками підрозділів. 

10.7.19 Засідання трудового колективу кафедри, у разі, якщо на ньому обговорюються 

кандидатури претендентів на посаду завідуючого кафедрою проводить директор ННІ 

(декан факультету), до складу якого входить кафедра. 

10.7.20. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента на посаду НПП (у 

тому числі, завідувача кафедрою), кафедра може запропонувати йому попередньо 

прочитати пробні лекції, провести практичні заняття в присутності НПП кафедри. 

Проведення пробних лекцій або практичних занять можливе у дистанційному режимі. 

Участь у голосуванні приймають всі працівники відповідної кафедри. 

Пропозиції трудового колективу кафедри оформлюються протоколом, додаються до 

пакету документів і передаються на розгляд вченої ради ННІ (факультету) та/або 

зборів (конференції) трудового колективу ННІ (факультету). 

10.7.20. Рішення вчених рад ННІ (факультетів) щодо обраних претендентів на посади 

доцентів, старших викладачів, викладачів оформлюються протоколом, який разом з 

документами претендентів та протоколами кафедр упродовж трьох днів після 

засідання передається ректору. 

Пропозиції вчених рад ННІ (факультетів) та трудових колективів ННІ (факультетів) 

щодо кандидатур претендентів на посади завідувачів кафедр, вчених рад ННІ 

(факультетів) щодо кандидатур претендентів на посади професорів оформлюються 

протоколами, які, разом з документами претендентів, протоколами засідань трудових 

колективів кафедр, не пізніше наступного робочого дня після засідання передаються 

голові Вченої ради ОНМУ для включення в порядок денний Вченої ради ОНМУ. 

10.7.21. Пропозиції трудових колективів кафедр, трудових колективів та вчених рад 

ННІ (факультетів) про професійні та особисті якості претендентів приймаються 

таємним голосуванням. 

10.7.22. Негативні висновки кафедри та (або) вченої ради ННІ (факультету) щодо 

претендентів на посади завідувача кафедри, професора не є підставою для відмови у 

подальшому розгляді їх кандидатур вченою радою ННІ (факультету) та Вченою 

радою ОНМУ. 

Негативні висновки кафедри щодо претендентів на посади доценту, старшого 

викладача, викладача, не є підставою для відмови у подальшому розгляді їх 

кандидатур вченою радою ННІ (факультету). 
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10.7.23. Порядок проведення таємного голосування при проведенні обрання за 

конкурсом на Вченій раді ОНМУ (вчених радах ННІ (факультетів)): 

10.7.23.1. Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на відповідну 

посаду окремо оголошуються пропозиції кафедри та, за необхідності, вченої ради 

зборів трудового колективу ННІ (факультету). При необхідності проводиться 

обговорення претендентів.  

10.7.23.2. Прізвища всіх претендентів на займання відповідної посади вносяться до 

одного бюлетеня для таємного голосування (форма бюлетеня наведена у додатку 5). 

Кожен член Вченої ради ОНМУ (вчених рад ННІ (факультетів)) має право голосувати 

лише за таку кількість претендентів, що відповідає кількості вакантних посад. При 

всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. Якщо 

здійснюється голосування щодо кандидатури особи (наприклад, обрання на посаду 

професора, завідувача кафедри тощо), яка є членом Вченої ради ОНМУ, то така особа 

не може бути членом лічильної комісії та не бере участі у голосуванні. 

10.7.23.3. Рішення Вченої ради ОНМУ (вчених рад ННІ (факультетів)) при проведенні 

конкурсу вважається дійсним, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів 

Вченої ради ОНМУ (вчених рад ННІ (факультетів)). Обраним вважається претендент, 

який здобув більше 50% голосів членів Вченої ради ОНМУ (вчених рад ННІ 

(факультетів)), що взяли участь у голосуванні. 

10.7.23.4. У випадку, коли у конкурсі на декілька однакових конкурсних посад у 

одному структурному підрозділі приймали участь претенденти, кількість яких 

перевищує кількість цих посад, та за результатами голосування набрали більш ніж 

50% голосів членів вченої ради, що приймали участь у голосуванні, претенденти у 

кількості, що перевищує кількість конкурсних посад, обраними вважаються такі 

претенденти, що набрали найбільшу кількість поданих за них голосів.  

Якщо серед таких претендентів декілька набрали однакову кількість голосів, та 

кількість таких претендентів перевищує кількість посад, то для таких претендентів 

проводиться другий тур голосування. Встановлення результатів другого туру 

здійснюється за порядком, наведеним у цьому пункті. 

10.7.23.5. Якщо при проведенні конкурсу на відповідну посаду не було подано жодної  

заяви, або жоден із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів 

Вченої ради ОНМУ (вчених рад ННІ (факультетів)), конкурс вважається таким, що не 

відбувся, про ще видається відповідний наказ ректора. 

10.7.23.6. У випадках оголошення перерви у засіданнях Вченої ради ОНМУ (вчених 

рад ННІ (факультетів)), після поновлення її роботи здійснюється перевірка 

присутності учасників засідання для з’ясування наявності кворуму для прийняття 

рішення. 

10.7.24. Введене в дію рішення Вченої ради ОНМУ (вчених рад інститутів 

(факультетів)) про обрання на посаду НПП є підставою для укладення трудового 

договору (контракту) і видання наказу про прийняття на роботу. 

Строки, на які укладаються трудові контракти (договори): 

- з НПП, що обрані за результатами конкурсу, укладається строковий трудовий 

договір (контракт) строком до 5 років.  

- з завідувачами кафедр укладається строковий трудовий договір (контракт) 

строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути завідувачем кафедри 

більше ніж два строки. 

10.7.25. Витяг з протоколу Вченої ради ОНМУ (вчених рад ННІ (факультетів)) щодо 

обрання претендентів за конкурсом оприлюднюється на офіційному сайті ОНМУ у  

термін п’ять робочих днів з дати засідання відповідної ради. Дата оприлюднення 

зазначається на відповідній web-сторінці сайту. 
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10.7.26. Претенденти зобов’язані подати заяву про призначення на посаду у термін до 

двадцяти робочих днів з наступного дня після дня оприлюднення протоколу за 

пунктом 10.7.25. 

10.7.27. Про зміни умов конкурсу або його скасування видається наказ ректора, який 

оприлюднюється на офіційному сайті ОНМУ. 
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Додаток 1 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ ЗА ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 

 
№ Посада Кваліфікаційні вимоги* 

1.  Проректор, 

діяльність якого 

безпосередньо 

пов’язана з 

освітнім або 

науковим 

процесом 

1. Науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання. 

2. Попередній стаж** роботи на посадах педагогічного або науково-

педагогічного або наукового працівника не менш 5 років. 

2.  Декан 

факультету, 

директор ННІ 

1. Науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до 

профілю факультету (ННІ). 

2. Одна і та сама особа не може бути керівником факультету (ННІ), більш як 

10 років. 

3.  Завідувач 

кафедри*** 

1.Науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 

кафедри. 

2. Одна і та сама особа не може бути завідувачем кафедри більше, ніж два 

строки. 

4.  Професор 

кафедри 

1. Вчене звання професора та науковий ступінь доктора або кандидата наук 

(доктора філософії) відповідної галузі наук, або почесне звання професора 

ОНМУ та наявність наукового ступеню доктора наук. 

2. Попередній стаж** провадження навчальної діяльності не менш 5 років. 

1. Вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника) та наявність наукового ступеню доктора наук. 

2. Попередній стаж** роботи на посадах науково-педагогічного або наукового 

працівника не менш як 10 років, у тому числі останній календарний рік на 

одній кафедрі (одному закладі вищої освіти) на посаді доцента, професора, 

завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за 

сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною 

оплатою. 

1. Вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового 

співробітника) та почесне звання професора ОНМУ та наявність наукового 

ступеню кандидата наук (доктора філософії). 

2. Попередній стаж** роботи на посадах науково-педагогічного або наукового 

працівника не менш як 15 навчальних років, у тому числі останній 

календарний рік на одній кафедрі (одному закладі вищої освіти) на посаді 

доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, 

зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою.  

5.  Доцент кафедри 1. Вчене звання доцента та науковий ступінь кандидата наук (доктора 

філософії), або почесне звання доцента ОНМУ 

2. Попередній стаж** роботи на посадах педагогічного або науково-

педагогічного або наукового працівника не менш ніж 5 навчальних років. 

1. Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії). 

2. Попередній стаж** роботи на посадах педагогічного або науково-

педагогічного або наукового працівника не менше ніж 5 навчальних років, у 

тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одному закладі вищої 

освіти), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою.  
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6.  Старший 

викладач 

1.Науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії). 

2. Попередній стаж** роботи на посадах педагогічного або науково-

педагогічного або наукового працівника у закладах вищої освіти не менше 2- 

років. 

1. Попередній стаж** роботи на посадах педагогічного або науково-

педагогічного або наукового працівника у закладах вищої освіти не менше 5-и 

років. 

1. Провідний фахівець у відповідній галузі виробництва.  

2. Попередній стаж** роботи на посадах педагогічного або науково-

педагогічного або наукового працівника у закладах вищої освіти не менше 2- 

років. 

7.  Викладач 1. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) у відповідній галузі виробництва.  

2. Попередній стаж** роботи за фахом, або стаж роботи викладачем-

стажистом не менше 2-х років 
 
*) Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників освітньому компоненту визначається на підставі документів встановленого 

зразка про: 

- про вищу освіту; 

- присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, 

спеціалізація); 

- наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

**) Стаж підтверджується записами у трудовій книжці. 

***) Вимоги щодо перебування завідувача кафедри на посаді не більше двох строків поширюється на 

завідувачів кафедр, обраних на посаду після набрання чинності Закону України  від 1 липня 2014 

року № 1556-VII «Про вищу освіту». Завідувачі кафедр, які обрані на відповідні посади на час 

набрання чинності Закону України  від 1 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», 

продовжують виконувати свої повноваження згідно з укладеними з ними контрактами та мають 

право обиратися на відповідні посади на ще один строк. 
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Додаток 2 

 
ПЕРЕЛІК ДОСЯГНЕНЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА 

ВАКАНТНІ ПОСАДИ НАУКОВО_ПЕДАГОГИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОНМУ* 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що 

включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core Collection; 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід 

чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи 

електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому 

числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 

співавтора); 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок  

/рекомендацій / робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування; 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених 

рад; 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах; 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій 

МОН / зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради / науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових / науково-

методичних / експертних рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії»; 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних 

(дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 
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13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний 

рік; 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, 

який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 

збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру 

«Мала академія наук України»; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала 

академія наук України» (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) рівня); 

16) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 

*)Досягнення у професійній діяльності науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній 

процес визначаються чинними Ліцензійними умовами та зараховуються за останні п’ять років. 

 Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного працівника можуть 

зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на 

час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, 

призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність 

тощо). 

Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних 

працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус 

учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних 

працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на 

навчальний рік. 
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Додаток 3 
 

Ректору ОНМУ 

проф. Сергію РУДЕНКУ  

__________________________   

 

 

З А Я В А 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________, 

який оголошений наказом ректора ОНМУ від « __»  _______ 20___ р.  №___ - орг 

 

З Положенням про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Одеського 

національного морського університету та умовами проведення конкурсу ознайомлений (а). 

До заяви додаю: наводиться повний перелік документів, що додаються до заяви. 

«____» _________20 __ р.  ____________   /______________/ 
    (підпис)       (розшифровка підпису) 

 

Попередній науковий або науково-педагогічний стаж роботи у ЗВО, або стаж роботи за 

фахом:_________років _________месяців.  

Начальник ВК ________________________  _______________ /________________/ 
                         (назва ВНЗ, підприємства, установи)             (підпис)                   (розшифровка підпису) 

 

 

 

Висновок конкурсної комісії: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Голова конкурсної комісії  ____________________    /______________/ 

(підпис) 

 

 

  «_______» ________________ 20 ___  р.   
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Додаток 4 

Список наукових та навчально-методичних праць 

____________________________________________________________________ 
науковий ступінь, вчене звання, прізвище, імя та по батькові  

 

№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 

Вихідні дані, у тому числі посилання 

на WEB-ресурс (у разі електронного 

видання) 

Обсяг* 

(стор.) 
Співавтори** 

1 2 3 4 5 6 

1. Наукові публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection, рекомендованих МОН  

  Стаття  10 - 

  Стаття  
8 

4 
Петренко Х.З. 

2. Наукові публікації у наукових виданнях, включених до чинного переліку наукових фахових видань 

України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти  

  Тези  5 - 

  

Наукове 

видання 

(монографія) 

Додатково вказується номер видання у 

переліку МОН* 

320 

25 

Ряженко Н., Івенко 

Р. та ін., всього 11 

авторів   

3. Видані підручники, навчальні посібники, що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства вказується власний внесок) 

  

Навчально-

методичне 

видання 
 

112 

38 

Муренко К.В., 

Лимків Л.С. та ін., 

всього 7 авторів 

  Монографія  
365 

150 
Бруденко У.С. 

4. Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій 

 

   

[Електронний ресурс]. –  

Посилання: 

http://www......... 

  

      

 

Автор  ___________________________                     /_________________________/ 
(підпис)           (розшифровка підпису) 

 

*
)
для публікацій у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України, у цьому 

стовпчику вказується назва переліку та номер видання у ньому. 

**
)
 у випадку, коли автор має певний внесок у колективній монографії, науковій статті, підручнику, 

посібнику, обсяг публікації в сторінках вказують так: 
авторавнесокособистий

публікаціїобсягзагальний
  

***
)
 якщо авторів певного видання більше 4 осіб, то вказують прізвища та ініціали основних співавторів, 

та загальну кількість авторів. 
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Додаток 5 
 

Форма бюлетеня при відсутності конкурсної ситуації 
 

Вчена Рада ОНМУ 

Протокол від ____ ______ 20 ___ року № ____ 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання на вакантні посади 
 

Назва 

підрозділу 
Назва посади Претенденти За Проти 

     

 
    

    

 
    

    

     

     

     

     

     

 

    

    

    

 

    

    

    

    

Примітка: особа, яка бере участь у голосуванні, для здійснення волевиявлення, у 

колонках «ЗА» або «ПРОТИ» напроти претендента робить позначку «+» («плюс») або 

іншу, що засвідчує її волевиявлення. 

Волевиявлення, щодо певного претендента вважається недійсним, якщо проти 

прізвища претендента нема жодної позначки, або позначки є у стовпцях «ЗА» та 

«ПРОТИ» одночасно. 

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому зроблено коментарі, сторонні 

записи або малюнки, інше. 
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Форма бюлетеня при відсутності конкурсної ситуації,  

якщо у конкурсі приймає участь член Вченої ради 

 

Вчена Рада ОНМУ 

Протокол від ____ ______ 202___ року № ____ 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання на вакантну посаду__________ 

кафедри___________________ 

Назва 

підрозділу 
Назва посади Претенденти За Проти 

     

Примітка: особа, яка бере участь у голосуванні, для здійснення волевиявлення, у 

колонках «ЗА» або «ПРОТИ» напроти претендента робить позначку «+» («плюс») або 

іншу, що засвідчує її волевиявлення. 

Волевиявлення, щодо певного претендента вважається недійсним, якщо проти 

прізвища претендента нема жодної позначки, або позначки є у стовпцях «ЗА» та 

«ПРОТИ» одночасно. 

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому зроблено коментарі, сторонні 

записи або малюнки, інше. 

Форма бюлетеня при наявності конкурсної ситуації,  

якщо у конкурсі приймає участь член Вченої ради 
 

Вчена Рада ОНМУ 

Протокол від ____ ______ 202___ року № ____ 

 

БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання на вакантну посаду___________ 

кафедри _________________________ 

Кількість вакантних посад на кафедрі - _____ 

 

 

 

Примітка: особа, яка бере участь у голосуванні, для здійснення волевиявлення 

викреслює ________ претендента (ів), проти якого (их) голосує, залишивши 

невикресленими __________ претендента (ів). 

Бюлетень вважається недійсним, якщо на ньому викреслено більше або менше 

_______ претендента (ів), або зроблено коментарі, сторонні записи чи малюнки. 
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 10. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 
 

Номер змін        Дата Сторінки зі 

змінами 

Перелік змінених пунктів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-02-15 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2021 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ 

ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

стор. 23 з 23 

 

12. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 
 

№ 

з/п 

        

Дата 

П.І.Б. і посада особи, що 

виконала періодичну 

перевірку 

 

Зміні підлягають 

Підпис 

особи, що 

перевіряє 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


