
ДОКУМЕНТИ, 
НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАННЯ НА КОНКУРС 

(надаються протягом місяця зі дня його об’яви) 
 

СПІВРОБІТНИКАМ НТУУ "КПІ": 
 

1. Заява на ім’я ректора НТУУ "КПІ". 
2. Особовий листок з обліку кадрів з фотографією. 
3. Список наукових праць за останніх 5 років за підписом автора та 

засвідчений підписом декана та печаткою факультету, а для професорів і 
зав.кафедрами – підписом вченого  секретаря НТУУ "КПІ" та гербовою 
печаткою. 

4. Звіт про стажування. 
5. Документ про підвищення кваліфікації. 
 

ОСОБАМ, НЕ ПРАЦЮЮЧИМ В НТУУ "КПІ" 
 

1.. Заява на ім’я ректора НТУУ "КПІ". 
2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією. 
3. Автобіографія. 
4. Список наукових праць, засвідчений гербовою печаткою установи. 
5. Копія дипломів та атестатів. 
6. Згода на збір та обробку персональних даних 
 
ПРИМІТКА: 
 1. Після закінчення місяця зі дня об’яви конкурсу документи передаються на 
кафедру. 
 2. Експертно-кваліфікаційна комісія Вченої ради факультету (інституту) у 
двотижневий термін після закінчення терміну подачі заяв на участь у конкурсі вивчає всі 
матеріали, подані претендентами, включаючи конспекти лекцій та методичні розробки, 
встановлює відповідність об’єктивних даних претендентів умовам конкурсу і подає всі 
матеріали до відповідної кафедри для подальшого обговорення та прийняття рішення. 
Засідання експертно-кваліфікаційної комісії проводиться в присутності претендента на 
посаду. 
 2. Кандидатури, які претендують на заміщення посад доцента, старшого викладача, 
викладача, асистента, попередньо обговорюють на засідання відповідної кафедри в їх 
присутності. Претендент, який працював на кафедрі до конкурсу, звітує про свою роботу 
за попередній період. Для осіб, які претендують на відповідну посаду вперше, кафедра 
може запропонувати провести пробну лекцію, лабораторне або практичне заняття зі 
студентами. 
 За результатами звіту кафедра приймає письмові висновки з відвідними 
рекомендаціями, які ухвалюють відкритим голосуванням простою більшістю голосів 
присутніх на засіданні кафедри. 
 3. Рекомендацію кафедри оголошують на засідання Вченої ради факультету 
(інституту), де проводиться таємне голосування. 
 4. Після рішення Вченої ради факультету викладачі, які пройшли по конкурсу, 
укладаються контракти. 
 5. Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників має 
бути проведений протягом одного місяця після закриття конкурсу. 



 


