
Перелік документів, необхідних для працевлаштування: 

  

1. Заява про прийняття на роботу з візами безпосереднього керівника, директора інституту 

(коледжу)/декана факультету, інженера з протипожежної безпеки та охорони праці.  

2. Особовий листок з обліку кадрів.  

3. Трудова книжка оригінал або завірена копія. 

4. Дві фотокартки (3х4) (для чоловіків – три фотокартки); 

5. Копія паспорта (1,2,11 стор.). 

6. Дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 

7. Копії документів про освіту. 

8. Копія документу, що підтверджує рівень володіння державною мовою згідно із Законом 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а саме: документ 

про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою 

української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень 

володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; 

9. Копії документів, які  підтверджують наявність наукового ступеня, вченого звання; 

підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, про додаткову освіту тощо. 

10. Атестаційні листки (для підтвердження відповідної категорії педагогічного працівника). 

11. Копія військового квитка (для військовозобов’язаних). 

12. Копія свідоцтва про шлюб або про зміну імені (у разі зміни імені, прізвища). 

13. Копія свідоцтва про народження дитини (діти до 16 років). 

14. Список опублікованих наукових праць. 

15. Згода на обробку персональних даних. 

16. Згода на розміщення персональних даних на сайті Університету. 

17. Копії документів, що дають право на пільги (пенсійне посвідчення; посвідчення учасника бойових 

дій (АТО); посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій, посвідчення особи яка постраждала 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо; довідка внутрішньо переміщеної особи; довідка особи 

з інвалідністю та індивідуальна програма реабілітації осіб з інвалідністю). 

18. Медична довідка для працевлаштування (для осіб віком до 21-го року). 

19. Документ, що підтверджує: 

 отримання повного курсу вакцинації від COVID-19,  

 вакцинацію однією дозою дводозної вакцини від COVID-19, 

 негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (у разі 

запровадження «жовтого» рівня епідемічної небезпеки), 

 одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 

 

Прийом документів щодо працевлаштування, інструктаж з протипожежної 

безпеки та охорони праці здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-

Кудрявська, 18/2, каб. 103) за таким графіком: 

Понеділок  – 09.00 – 11.30 

Вівторок  – 09.00 – 11.30 

Середа   – 13.00 – 17.00 

Четвер   – 13.00 – 17.00 

П’ятниця  – 09.00 – 11.30 

Документи подаються у відділ кадрів особою, яка працевлаштовується. 


