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Луцький національний технічний університет

НАКАЗ

м. Луцьк ъми-м-зг

Про проведення конкурсу 
на заміщення вакантних посад

Відповідно до ст.ст. 36, 55 Закону України «Про вищу освіту», 
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників Луцького національного технічного 
університету, затвердженого вченою радою Луцького НТУ (протокол № 1 від 
30.08.2018 р.) та введеного в дію наказом Луцького НТУ від 12.09.2018 р. 
№ 372-05-35,

НАКАЗУЮ :

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад:
-  доцента кафедри автомобілів і транспортних технологій, 1 шт. од. 

(вакантна з 21.10.2019 р.);
-  доцента кафедри української та іноземної лінгвістики, 1 шт. од.;
-  професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

1 шт. од.;
-  професора кафедри будівництва та цивільної інженерії, 1 шт. од.

2. Термін для подання документів -  місяць з дня опублікування 
оголошення на сайті Луцького НТУ.

3. Професор, доцент обирається на цю посаду за конкурсом Вченою 
радою Луцького НТУ.

4. Розгляд документів, поданих на конкурс, здійснює конкурсна комісія, 
яка дає пропозиції Вченій раді факультету (університету) щодо укладення або 
не укладення контракту з претендентами на вакантну посаду.

5. До обов’язкових документів, які подаються на конкурс є:
-  заява про участь у конкурсі, написану власноруч;



-  особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
-  фото - 1 шт. ( на особовий листок, розміром 4 на 6 см.);
-  копія паспорта;
-  копія трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Луцькому 
НТУ), засвідчену нотаріально або у відділі кадрів;
-  копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне 
звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом 
кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені);
-  список наукових праць (на вимогу комісії, наукові праці для підтвердження їх 
наявності);
-  документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 
п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним 
законодавством України документи);
-  інформаційна довідка щодо відповідності професійно-кваліфікаційним 
вимогам претендента на заміщення посади, зразок якої розміщений на сайті 
Луцького НТУ в розділі відділу кадрів;
-  письмова згода на обробку персональних даних.

У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади науково- 
педагогічного працівника є штатним науково-педагогічним працівником 
Луцького НТУ або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на 
конкурс документи за скороченим переліком:
-  заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
-  список наукових праць (на вимогу комісії наукові праці для підтвердження їх 
наявності);
-  копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання - 
виключно в тому випадку, коли таких документів до відділу кадрів Луцького 
НТУ раніше не було надано, засвідчені згідно з вимогами чинного 
законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи 
нотаріально засвідчені);
-  документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 
п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним 
законодавством України документи) - виключно в тому випадку, коли таких 
документів до відділу кадрів Луцького НТУ раніше не було надано.

6. Кандидати на заміщення вакантних посад професора, доцента повинні 
мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 
кафедри.
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7. Рішення вченої ради університету є підставою для укладання з 
кандидатом на зайняття посади науково-педагогічного працівника контракту і 
призначення його на посаду.
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Проект вносить
Провідний фахівець відділу кадрів 
___________ Л.В. Кузьмич

ПОГОДЖЕНО 
Проректор з
науково-педагогічної роботи 
_____________ С.П. Шимчук

В.о. начальника юридичного 
відділу
___________ Р.К. Кириченко

Начальник відділу кадрів 
В.П. Панасюк
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