ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

НАКАЗ
від «01 » лютого 2021 р.

№ 5-ОД

Про оголошення конкурсу
на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників
На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 No 1556-VII,
наказу Міністерства освіти і науки України No 1005 від 05.10.2015 «Про затвердження
Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів)», та відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Київській
муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв, затвердженого Вченою
радою 23 грудня 2020 року протокол №9.

НАКАЗУЮ:
1.
Оголосити та провести протягом березня-квітня 2021 року конкурс на
заміщення вакантних (з 01.09.2021 року) посад науково-педагогічних працівників
КМАЕЦМ:

Факультет музичного мистецтва:
Кафедра естрадного співу:
Завідувач кафедри - 1 ставка;
Професор - 3 ставки;
Доцент - 5,8 ставки;
Викладач - 9,4 ставки;
Старший викладач - 8,3 ставки;
Концертмейстер - 9,2 ставки.
Кафедра музично-теоретичних дисциплін:
Завідувач кафедри - 1 ставка;
Професор - 1 ставка;
Доцент - 3,25 ставки;
Старший викладач - 2,5 ставки;

Викладач - 2 ставки.
Кафедра гуманітарних дисциплін:
Завідувач кафедри - 1 ставка;
Професор - 1,1 ставка;
Доцент - 2,95 ставки;
Старший викладач - 0,6 ставки;
Викладач - 0,45 ставки.
Факультет сценічного мистецтва:
Кафедра естрадно-сценічних жанрів:
Завідувач кафедри - 1 ставка;
Професор - 0,25 ставки;
Доцент - 3 ставки;
Старший викладач - 3 ставки;
Викладач - 5,5 ставки;
Концертмейстер - 2 ставки.
Кафедра циркових жанрів:
Завідувач кафедри - 1 ставка;
Професор - 1,5 ставки;
Доцент - 2,75 ставки;
Старший викладач - 5,75 ставки;
Викладач - 5,5 ставки;
Кафедра режисури та акторського мистецтва
Завідувач кафедри - 1 ставка;
Професор - 3,5 ставки;
Доцент - 4,25 ставки;
Старший викладач - 4,95 ставки;
Викладач - 3,5 ставки.

Професійно-кваліфікаційні вимоги:

Для посади завідувача кафедри:

- особи, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до
профілю кафедри.
Для посади професора:

- особи, які мають вчене звання професора або особи, які мають науковий ступінь
доктора наук і вчене звання доцента (старшого дослідника або старшого наукового
співробітника), або особи, які мають науковий ступінь доктора наук, мають значні
творчі досягнення у сфері культури та мистецтва та друковані наукові та
навчально-методичні праці, що використовуються у педагогічній практиці за
профілем діяльності кафедри.
Для посади доцента:

- особи, які мають, як правило, вчене звання доцента (старшого дослідника або
старшого наукового співробітника) або особи, які мають науковий ступінь доктора

філософії за відповідною спеціальністю (кандидата або доктора наук за
відповідною спеціальністю) та друковані навчально-методичні (наукові) праці за
профілем діяльності кафедри.

Для посади старшого викладача:
- особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня)
за відповідною спеціальністю або мають творчі досягнення у сфері культури та
мистецтва і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах
вищої освіти не менше трьох років.

Для посади викладача:
- особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня)
за відповідною спеціальністю, творчі досягнення у сфері культури та мистецтва.

Для посади концертмейстера:

- особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) рівня)
за відповідною спеціальністю, творчі досягнення у сфері культури та мистецтва.

Претендент на посаду подає такі документи:
- Заяву про участь у конкурсі (пишеться власноруч) (Додаток 1),
особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
- автобіографію (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
- копію паспорту (для претендентів, які не працюють у КМАЕЦМ);
- копію дипломів про повну вищу освіту, науковий ступінь (для претендентів, які
не працюють у КМАЕЦМ);
- список друкованих наукових та навчально-методичних праць, завірений вченим
секретарем Академії;
- оригінали всіх документів, необхідних для перевірки матеріалів, що надані до
відділу управління персоналом КМАЕЦМ (для претендента, який не працює в
КМАЕЦМ);
- згоду на обробку персональних даних (Додаток 2);
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації за профілем протягом
останніх п’яти років.

Інформація щодо кількості вакантних посад, кваліфікаційних вимог до
претендентів відповідно до Положення про порядок обрання за конкурсом на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Київській
муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв розміщена на офіційному
сайті КМАЕЦМ за адресою: https://kmaecm.edu.ua/.

Термін приймання документів до 03 березня 2021 року.
2. Розмістити інформацію про оголошення конкурсу на офіційному веб-порталі
КМАЕЦМ.
3. Розмістити інформацію про оголошення конкурсу в друкованому виданні.

4. Конкурсній комісії забезпечити прийом заяв та документів, їх своєчасний
розгляд та організацію конкурсної процедури.
5. Відділу управління персоналом КМАЕЦМ (Степанова І.Ф.) забезпечити
розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-порталі
КМАЕЦМ та в друкованому виданні.
6. Завідувачам кафедр довести зазначений наказ до науково-педагогічних
працівників КМАЕЦМ.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор

Олександр Яковлев

Додаток 1
Ректорові
Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв
Яковлеву О. В.
(ПІБ)

(посада)
Адреса реєстрації:
Адреса фактичного місця проживання

електронна адреса:
телефон: ______________________
Заява

Прошу Вас допустити мене до участі в конкурсному відборі для заміщення вакантної з 01.09.2021
року посади (концертмейстер, викладач, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри,
декан, завідувач бібліотекою.)*

Повідомляю також відомості про себе для листування:

«»20

р.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників у Київській муніципальній академії естрадного та циркового
мистецтв ознайомлений,
«»20

р.
(підпис)

(ініціали, прізвище)

Попереджений (а) про закінчення строку трудового договору 31.08.2021 року і звільнення з
посади по закінченню строку його дії (для претендентів, які працюють у КМАЕЦМ),

«»20

р.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

* (вказати посаду науково-педагогічного працівника та структурний підрозділ)
** заяву претендент пише власноруч.

Додаток 2
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

КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО
МИСТЕЦТВ
(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 Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв (далі КМАЕЦМ) з метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх
документів КМАЕЦМ 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 (Завідувачці Відділу з кадрових та організаційних питань) уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових особистих
даних до бази персональних даних працівників КМАЕЦМ.
«»20
року, ()
(підпис)

(Прізвище І.Б.)

Особу та підпис_______________________________________________________________ перевірено
Відповідальна особа начальник відділу кадрів Степанова Інна Федорівна
М. П._____________________________________________ _________________________
______

я,_________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації
про мене до бази персональних даних Київської муніципальної
академії естрадного та циркового мистецтв 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)

(Прізвище І.Б.)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Київської
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 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 ЗО 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;
б) 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.

