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МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ ГЕРАСИМОВИМ І.В. . 

2. ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ  РЕКТОРОМ ОНМУ. 

3.  ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НАКАЗОМ РЕКТОРА. 

4. ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ ВНОСЯТЬСЯ НАКАЗОМ РЕКТОРА ОНМУ ЗА 

ПОДАННЯМ НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ ОНМУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

АНАЛІЗУ ЗАСТОСУВАННЯ В ОНМУ АБО ПРИ ЗМІНІ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ РОЗРОБЛЕНО ПОЛОЖЕННЯ. 

5. АКТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТРУКЦІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДДІЛОМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, 

АКРЕДИТАЦІЇ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ІНТЕРВАЛОМ, ЯКИЙ НЕ 

ПЕРЕВИЩУЄ 12 МІСЯЦІВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-02-35 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2019 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА УЧАСТЬ У 

КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗАМІЩЕННЯ 

ДЕЯКИХ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО–

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ 

стор. 3 з 14 

 

ЗМІСТ 

1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

4 

2. ПОСИЛАННЯ  

 

4 

3. СКОРОЧЕННЯ 

 

4 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ НА 

ЗАМІЩЕННЯ ДЕЯКИХ ВАКАНТНИХ ПОСАД НПП 

 

4 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  

 

6 

 ДОДАТОК 1 

 

8 

 ДОДАТОК 2 

 

9 

 ДОДАТОК 3 

 

10 

 ДОДАТОК 4 

 

11 

6. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

 

12 

7. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

13 

8 ЛИСТОК ОБЛІКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 2-02-35 

ЗМІНИ:0 ВИДАННЯ:2019 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА УЧАСТЬ У 

КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗАМІЩЕННЯ 

ДЕЯКИХ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО–

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ 

стор. 4 з 14 

 

1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 

1.1. Інструкція для претендентів на участь у конкурсному відборі на заміщення деяких 

вакантних посад науково–педагогічних працівників Одеського національного морського 

університету є керівним документом для 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 Інструкції для претендентів на участь у 

конкурсному відборі на заміщення деяких вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Одеського національного морського університету (далі - Інструкція)  

ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 

 

2.1. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., № 2297-VІ. 

2.2. Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов  провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 року № 1187. 

              

                       3. СКОРОЧЕННЯ 

 

МОН – Міністерство освіти і науки 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

НПР – Науково-педагогічна робота 

НОР – Навчально-організаційна робота 

НМВ – Навчально-методичний відділ 

НПП – Науково-педагогічні працівники 

ВК – Відділ кадрів 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО  

ВІДБОРУ НА ЗАМІЩЕННЯ ДЕЯКИХ ВАКАНТНИХ ПОСАД НПП 

 

4.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково–педагогічних 

працівників (далі НПП) здійснюється відповідно до «Положення про порядок 

заміщення деяких вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського 

національного морського університету», з яким можливо ознайомитися на офіційному 

сайті ОНМУ http://www.osmu.odessa.ua.  

4.2. Перелік вакантних посад НПП, на які оголошується конкурсний відбір, додаткова 

інформація щодо кваліфікаційних вимог до претендентів на окремі посади, терміни 

проведення конкурсу, розклад прийому конкурсних документів, тощо наводяться у 

Оголошенні про конкурсний відбір 

4.3. Для участі у конкурсі претендент, у термін, що вказаний в оголошенні про  конкурс, 

надає особисто до канцелярії ОНМУ або направляє засобами поштового зв’язку 

http://www.osmu.odessa.ua/
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запечатаний конверт (пакет) конкурсних документів, оформлений відповідно до додатку 

1. Конкурсні документи повинні включати: 

- заяву про участь у конкурсі (Додаток 2); 

- особисто підписану Згоду на збір та обробку персональних даних за додатком 3, 

(підстава - Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., № 2297-VІ); 

- завірені особистим підписом копії документів, які свідчать про професійну активність 

претендента;  

- завірений особистим підписом список наукових та навчально-методичних праць 

(Додаток 4), 

- для претендентів, які не є працівниками ОНМУ 2 фотокартки, а також завірені 

особистим підписом автобіографію, копію трудової книжки, копії документів про вищу 

освіту, науковий ступінь, вчене звання, паспорту; 

- довідку або інший документ про проходження стажування (підвищення кваліфікації) 

на протязі останніх п’яти років. 

Документи для участі у конкурсному відборі повинні бути прошиті, аркуші 

пронумеровані та скріплені підписом претендента, з наведенням кількості аркушів 

у місті скріплення. 

4.4. Слід взяти до уваги, що відповідно до «Положення про порядок заміщення деяких 

вакантних посад науково-педагогічних працівників» необхідно навести докази 

професійної активності не менш ніж за чотирма умовами з приведених нижче: 

4.4.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection; 

4.4.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених 

до переліку наукових фахових видань України; 

4.4.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

4.4.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

4.4.5. Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

4.4.6. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в 

обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

4.4.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН 

або галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, 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 освіти МОН; 

4.4.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання; 

4.4.9. 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 олімпіад чи конкурсів “Мала академія 

наук України”; 
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4.4.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника; 

4.4.11. Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених 

рад); 

4.4.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною 

кількістю два досягнення; 

4.4.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування; 

4.4.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; 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; 

4.4.15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або 

дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не 

менше п’яти публікацій; 

4.4.16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

4.4.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

4.4.18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

4.5. Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного 

працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, 

п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин 

(соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за 

контрактом, тривала хвороба тощо). 

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

 

5.1. Документи, які підтверджують виконання пунктів професійної активності 

претендента, надаються у вигляді копій, а саме: 
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- для підручників, навчальних посібників, монографій, авторефератів тощо – 

копій обкладинки, першої сторінки, сторінки з вихідними даними, сторінки з 

анотацією (за наявністю) та змісту;  

- для статей, тез доповідей тощо – копій обкладинки видання, що містить 

статтю (тези, інш.), сторінок з вихідними даними, змістом видання, 

безпосередньо статтею або її першою та останньою сторінкою;  

- для видань, що включені у наукометрічні бази – докази наявності видання у 

відповідної наукометрічній баз (зокрема скриншоти сторінок сайту);   

- для посвідчень, дипломів, грамот, тощо – копії документів;  

- для довідок, наказів, витягів з наказів, тощо – копії, завірені у підрозділі де був 

зареєстрований документ (канцелярія, відділ кадрів тощо). 

5.2. Кожна сторінка копій підписується претендентом у нижньому правому куту. 

Документи, що підтверджують виконання пунктів професійної активності повинні бути 

структуровані у послідовності цих пунктів, та супроводжуватись поясненням з 

вказаними конкретні показниками професійної активності, які заявляє претендент. 

Претендентам необхідно взяти до уваги, що 

- не розглядаються документи претендентів, що надійшли з порушенням строку 

для їх подання, встановленого «Положенням про порядок заміщення деяких 

вакантних посад науково-педагогічних працівників» або умовами оголошеного 

конкурсу, та /або за відсутністю їх повноти; 

- у випадку виявлення фактів подання претендентом підроблених або спотворених 

документів, такий претендент не допускається до участі у конкурсному відборі. 

Виявлення факту подання підроблених або спотворених документів після 

призначення особи на посаду є підставою для розірвання контракту та 

звільнення. 

- Після подання документів до канцелярії ОНМУ, зміни комплектності поданого 

пакету, виправлення чи корегування документів не допускається. Тому, у разі 

виникнення питань щодо оформлення документів, їх необхідно вирішувати до 

подання пакету у канцелярію ОНМУ або їх відправлення засобами поштового 

зв’язку.  

- Датою подання документів, що направляються поштою, вважається дата 

відправлення документів претендента на участь у конкурсному відборі, що 

визначається штампом поштового відділення з місця відправлення. Документи 

претендентів, які поступили після закінчення терміну роботи конкурсної комісії, 

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

осіб, які не були допущені до конкурсного відбору не повертаються 

претендентам та передаються конкурсною комісією до Архіву ОНМУ. 

- Останній день подання документів до канцелярії претендентами особисто 

закінчується відповідно до режиму роботи ОНМУ. 

Подача документів здійснюється особисто у канцелярії ОНМУ (вул. Мечнікова, 

34, ауд. 322 навчально-адміністративного корпусу), з понеділка по п’ятницю, за 

винятком святкових днів, з 10-00 до 12-00 та з 13-00 до 16-00, або поштою на адресу: 

65029, м. Одеса, вул. Мечнікова, 34, ОНМУ. 
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ДОДАТОК 1 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КОНВЕРТУ (ПАКЕТУ) КОНКУРСНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурс на вакантну посаду_______________________________  
вказується посада 

кафедри_______________________________________ 
вказується назва кафедри 

Від 

______________________________________________ 
вказується призвіще, ім’я та по-батькові претендента  

Контактний телефон 
__________________________________ 

вказується дійсний контактний телефон 

Поштова адреса 
______________________________________ 

вказується фактична поштова адреса 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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ДОДАТОК 2 

 
Ректору ОНМУ 

 _________________________ 

__________________________   

 

 

З А Я В А 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

який оголошений наказом ректора ОНМУ від « __»  _______ 201___ р.  №___ - орг 

 

З Положенням про порядок конкурсного відбору деяких науково-педагогічних працівників Одеського 

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

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

кількості сторінок кожного документа. 

«____» _________201__ р.  ____________   /______________/ 
(підпис)                 (розшифровка підпису) 

 

Попередній науковий або науково-педагогічний стаж роботи у ВНЗ, 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 3 

 
ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я,  __________________________________________________________________________________ , 
(П. І. Б.) 

(народився «___» ________ 19___ року, паспорт серії ___ №________) шляхом підписання цього тексту, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю 

згоду Одеському національному морському університету (далі ОНМУ) 
(повна назва володільця, суб’єкта господарювання) 

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-

телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання з метою 

ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 

адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів підприємства з 

питань реалізації визначених законодавством і колективним договором прав та обов’язків у сфері 

трудових правовідносин і соціального захисту. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній 

особі відділу кадрів  уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення 

моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання. 

 

«____» ____________ 20___ року,  _________________________________________  (____________________) 

 

Я, ________________________ 

посвідчую, що отримав повідомлення про 

включення інформації про мене до бази 

персональних даних з метою ведення 

кадрового діловодства, підготовки 

відповідно до вимог законодавства 

статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань персоналу, а також 

внутрішніх документів підприємства з 

питань реалізації визначених 

законодавством і колективним договором 

прав та обов’язків у сфері трудових 

правовідносин і соціального захисту, а 

також відомості про мої права, визначені 

Законом України «Про захист 

персональних даних», і про осіб, яким мої 

дані надаються, для виконання зазначеної 

мети. 

 

«___» _________ 20___ року. 

______________________ 

(підпис) 

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних 
даних ОНМУ з метою ведення кадрового діловодства, підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів 
підприємства з питань реалізації визначених законодавством і 

колективним договором прав та обов’язків у сфері трудових 

правовідносин і соціального захисту. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» 

суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні 
дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи 

розпорядника; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані, що містяться у базі персональних даних; 

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі 
персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи 
зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, 

а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх 
персональних даних органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, 

якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним 

приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на 
захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, 

гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до 

повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства 
про захист персональних даних. 
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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 

Свинко 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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ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ 
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6. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Номер змін Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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7. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

№ 

п/п 
Дата 

П.І.Б. і посада особи, що 

виконувала періодичну 

перевірку 

Зміні 

підлягають 

Підпис особи‚ 

що перевіряла 
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8. ЛИСТОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 
 

П.І.Б. 

 

Посада 

Термін 

ознайомлення 

(запланований) 

 

Підпис 

Дата 

ознайомлення 

(по факту) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


