
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 

Н А К А З 
“   10   ”     01     2022 р.                    м. Дніпро                   №   05-к    

 
Про проведення відбору на  
заміщення вакантних посад  
директорів навчально-наукових 
інститутів університету  
 
 
 Відповідно до частини першої статті 43 Закону України  «Про вищу 
освіту», враховуючи вимоги частини 1, 2 статті 35 цього Закону, наказу МОН 
України від 26.11.2015 р. № 1230, Статуту Університету, «Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників університету» (далі Порядок), Порядку відбору (далі відбір) на 
посаду директора Навчально-наукового інституту (декана факультету) 
Українського державного університету науки і технологій (далі Університет), 
листа МОН України № 1/9-404 від 28.07.2020 р., № 1/9-17 від 19.01.2021 р.  та 
наказу ректора від 17.08.2020 р. № 184-к 
 
Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести відбір на заміщення вакантних посад директорів навчально-
наукових інститутів «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту» та 
«Промислових та бізнес технологій» Університету у період з 10.01.2022 по 
10.03.2022 року. 
 Висунення кандидатів на посаду директорів вказаних інститутів 
здійснює ректор Університету самостійно. 

2. Створити конкурсну комісію Університету (далі комісія) з функцією 
встановлення відповідності об’єктивних даних претендентів на посаду директора 
навчально-наукового інституту у складі: голови комісії  (першого проректора), 
секретаря і членів комісії з числа Вченої ради Університету, представників 
профспілкової організації, комітету студентського самоврядування, 
юрисконсульта та інших осіб у разі необхідності у загальній кількості дев’яти 
осіб. 

3. Створити при вказаних інститутах організаційні комітети (далі комітет) 
за поданням директорів інститутів на період підготовки та проведення відбору 
директора інституту. 

4. Комісії та комітету приступити до виконання обов’язків не пізніше як 
через 7 днів після видання цього наказу.  

5. Встановити строк подання претендентами заяв та документів не менше 
одного місяця з дня оприлюднення наказу про проведення відбору. Документи 
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надаються через відділ кадрів Університету за переліком вказаним у 
додатку до наказу. 

6. Контроль за виконанням наказу покладаю на помічника ректора з 
кадрових питань Баркалова В.М. 

7. Начальнику загального відділу довести наказ до директорів інститутів, 
профспілкових організацій інститутів, органу студентського самоврядування 
інститутів з дати видання наказу. 
 
 
 
В.о. ректора університету     Олександр ПШІНЬКО 

  
Проект наказу вносить: 
ПРНК  Володимир БАРКАЛОВ     

 
Узгоджено: 
 

      НЗ   Анатолій РАДКЕВИЧ 

ПФК ДІІТу  Микола ОСТРОВЕРХОВ 

ПФК ПБТ  Андрій СЕЛЕГЕЙ 

      НЮ   Наталя КОСТЮК 

      НА   Оксана ВОВЧУК 
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Додаток  
до наказу від 10.01.2022 № 05-к 

 
 

Український державний університет науки і технологій 
оголошує відбір на заміщення вакантних посад  

директорі навчально-наукових інститутів  з 10.01.2022  р.  
№ Посада Кількість 
 Навчально-науковий інститут  

«Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту» 
 

1 Директор інституту 1 посада 
 Навчально-науковий інститут  

«Промислових та бізнес технологій» 
 

1 Директор інституту 1 посада 
 
Вимоги до претендентів: 
- громадянство України; 
- вільне володіння державною мовою;  
- повна вища освіта профільного спрямування; 
- науковий ступінь; вчене звання; відповідно кваліфікаційних вимог до посади; 
- стаж наукової, науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; 
 Особи, які бажають взяти участь у відборі подають таки документи: 

У випадку, коли претендент є штатним науково-педагогічним працівником 
Університету або працює на посаді за сумісництвом, подає документи за скороченим 
переліком, а саме: 
- заяву на участь у конкурсі, написану власноруч та зареєстровану претендентом у відділі 
кадрів Університету; 
- засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де 
працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові 
ступені, вчені звання; 
- список наукових праць та винаходів;  
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років 
(засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, 
інших передбачених чинним законодавством України документів);  
- програми розвитку відповідного інституту на наступні п’ять років. 
 Документи приймаються протягом місяця з 10.01.2022 р. по 10.02.2022 р., за адресою: 
49010,  м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, відділ кадрів. 
 Для довідок по наданню документів та вимог до конкурсантів звертатися до відділу 
кадрів університету особисто та за телефонами відділу кадрів: 373-15-55; 374-00-97 
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