
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ  
 

 

1 червня  2020 року                           м. Суми                                         № 697-ВК 
 
 

Про затвердження складу конкурсної комісії та проведення конкурсу на 

заміщення науково-педагогічних посад Сумського НАУ 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників Сумського НАУ та 

укладання з ними трудових договорів» затвердженого рішенням вченої ради 

університету № 3 від 24 вересня 2018 року та уведеного в дію наказом ректора 

Сумського НАУ від 25 вересня 2018 року  № 290-К (з наступними змінами), 

(далі – «Порядок про конкурсний відбір НПП СНАУ»), з метою урегулювання 

трудових відносин та проведення конкурсного відбору науково-педагогічних 

працівників та директорів коледжів на заміщення вакантних посад,  

 

НАКАЗУЮ : 

1. Затвердити конкурсну комісію Сумського НАУ на період з 1 червня 

2020 року до 1 вересня 2021 року у наступному складі: 

Голова комісії:   
Курило М.П., перший проректор; 

Члени комісії: 

Жмайлов В.М., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; 

Данько Ю.І., проректор з наукової роботи;  

Розуменко А.М., заступник проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи; 

Пасько О.В., завідувач науково-дослідної частини; 

Колодненко Н.В., завідувач навчального відділу; 

Скляр І.Д., завідувач відділу якості освіти, ліцензування та акредитації; 

Галицька Д.С., начальник юридичного відділу; 

Пирха М..А., фахівець з питань запобігання та виявлення корупції; 

Глуходід К.І., голова профкому викладачів та співробітників СНАУ; 

Ликова С.О., провідний фахівець відділу кадрів;  

Спаських С.І., начальник відділу кадрів (секретар комісії).  

 

2. Голові конкурсної комісії Курилу М.П.:  

- Вчасно організовувати розміщення оголошень про проведення конкурсу 

на науково-педагогічні посади та посади директорів коледжів на вебсайті  

університету (коледжу), після надходження відповідних пропозицій від 



проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлова В.М. 

та/або деканів факультетів; 

-  Забезпечувати своєчасний розгляд поданих кандидатами документів та 

визначати відповідність кандидатів вимогам, що встановлені «Порядком про 

конкурсний відбір НПП СНАУ» в залежності від посади; 

-  Оформляти  протоколом рішення по кандидатам та надавати пропозиції 

ректору з рекомендаціями щодо допущення їх до участі у конкурсі або надання 

відмови з мотивованим обґрунтуванням. 

 

3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайлову 

В.М., деканам факультетів та завідувачам відповідних кафедр:  

- Надавати конкурсній комісії пропозиції  з переліком вакантних посад, 

на які необхідно оголосити конкурс не пізніше ніж за три місяці до закінчення 

терміну дії трудового договору (контракту) з науково-педагогічним 

працівником або не пізніше, ніж через два місяці після набуття посадою 

статусу вакантної; 

- Забезпечити організацію проведення процедури обговорення кандидатів 

на кафедрах і факультетах відповідно до «Порядку про проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП СНАУ» та вчасного 

надання відповідних висновків конкурсній комісії. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 
 

Ректор 

академік НААН України                                                               В.І. Ладика    


