
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ

НАКАЗ

від « 29 » жовтня 2021 р. № 67-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 N 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 не пізніше грудня 2021 року конкурс на заміщення 
вакантних (з 01.09.2021 року) посад науково-педагогічних працівників КМАЕЦМ:

Факультет музичного мистецтва:

Кафедра естрадного співу:
Концертмейстер - 4 ставки.

Кафедра гуманітарних дисциплін:
Доцент - 1 ставка.

Факультет сценічного мистецтва:

Кафедра естрадно-сценічних жанрів:
Професор - 1 ставка;
Доцент — 1 ставка;



Концертмейстер - 1,3 ставки.

Кафедра режисури та акторського мистецтва:
Професор - 2 ставки;
Доцент - 1 ставка;
Старший викладач - 1 ставка;
Викладач - 1 ставка.

Бібліотека:
Завідувач бібліотеки - 1 ставка.

Професійно-кваліфікаційні вимоги:

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 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.

Для посади завідувач бібліотеки:
— особи, які мають, повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського) 
рівня), стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільно володіють 
державною мовою.

Претендент на посаду подає такі документи конкурсній комісії:



- 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 ЗО листопада 2021 року.

2. Конкурсній комісії забезпечити прийом заяв та документів, їх своєчасний 
розгляд та організацію конкурсної процедури.

3. Відділу управління персоналом КМАЕЦМ (Степанова І.Ф.) забезпечити 
розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб- 
порталі КМАЕЦМ.

4. Завідувачам кафедр довести зазначений наказ до науково-педагогічних 
працівників КМАЕЦМ.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Олександр ЯКОВЛЕВ

https://kmaecm.edu.ua/

