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Положеш
про порядок ііроведення конкурсного відосгру=н|Ш заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників
Криворізького національного університету
та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького
національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(далі - Положення) розроблене відповідно до:
- Законів України «Про освіту», «Про вишу освіту», «Про наукову і
науково-технічну діяльність», Кодексу законів про працю України, постанови
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347);
- Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових
договорів (контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 05.10.2015 р. № 1005, зі змінами, внесеними наказом МОН України
від 26.11.2015 р.№ 1230;
- Статуту Криворізького національного університету;
- Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників з метою
визначення порядку конкурсного заміщення посад науково-педагогічних
працівників, процедур проведення конкурсного відбору та обрання за конкурсом
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького
національного університету (далі - університет), та укладання трудових
договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками університету.
1.2. Дане Положення затверджується Вченою радою університету після
погодження профспілковою організацією університету.
2. Конкурсні засади заміщення посад науково-педагогічних працівників
2.1. Конкурс - спеціальна форма відбору науково-педагогічних працівників
університету, які за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають
вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників чинним
законодавством та умовами оголошеного конкурсу.
2.2. Цим Положенням визначаються порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні посад, процедури обрання на вакантні посади та укладання
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трудових договорів (контрактів) з такими науково-педагогічними працівниками
університету:
1) директор науково-дослідного інституту;
2) керівник (декан) факультету;
3) директор відокремленого структурного підрозділу (коледжу);
4) директор бібліотеки;
5) завідувач кафедри;
6) професор;
7) доцент;
8) старший викладач;
9) викладач;
10) асистент.
2.3. На посади науково-педагогічних працівників приймаються особи,
фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати науково-педагогічну
діяльність та які мають кваліфікацію, що відповідає встановленим
законодавством кваліфікаційним вимогам до відповідних посад науковопедагогічних працівників.
2.4. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності,
законності, рівності прав претендентів, колегіальності прийняття рішень
конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень
конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття
вакантних посад науково-педагогічних працівників.
2.5. Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників проводиться на посади у випадках:
- звільнення науково-педагогічного працівника з підстав, передбачених
законодавством;
- введення нової науково-педагогічної посади до штатного розпису
Університету;
- наявності посади (згідно наказу ректора), зайнятої тимчасово до
проведення конкурсу;
- до закінчення терміну дії контракту науково-педагогічного працівника,
який виконує обов’язки на умовах строкового трудового договору (контракту).
2.6. Конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника
оголошується не пізніше двох місяців з дня утворення вакантної посади.
2.7. Конкурс може оголошуватись також на посади, які стануть вакантними
з наступного дня після закінчення строкового трудового договору (контракту)
працівників, які займають ці посади. Конкурс на такі посади оголошується не
пізніше трьох місяців, які передують закінченню терміну. дії строкового
трудового договору (контракту) із зазначенням в оголошенні про конкурс дати, з
якої посада стане вакантною.
2.8. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього
процесу силами штатних працівників, вакантні науково-педагогічні посади
працівників можуть замішуватися шляхом укладання строкового договору з
терміном до проведення конкурсного заміщення вказаних посад у поточному
навчальному році та/або заміщуватися за трудовим договором працівниками за
сумісництвом або суміщенням.

2.9. Реорганізація структурних підрозділів шляхом злиття або поділу без
скорочення штатної чисельності не є підставою для проведення дострокового
конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників або їх
звільнення, окрім посади керівника структурного підрозділу, який
реорганізовується.
Заміщення посади директора науково-дослідного iнcтиtyтy, керівника
(декана) факультету, завідувача кафедри під час реорганізації шляхом злиття
структурних підрозділів та створення на їх базі нового структурного підрозділу
(науково-дослідного інституту, факультету, кафедри) відбувається на конкурсній
основі. До проведення конкурсу ректор наказом призначає виконуючого
обов’язки директора науково-дослідного інституту, керівника (декана)
факультету, завідувача кафедри на термін до проведення конкурсу, але не довше
ніж на три місяці.
При злитті структурних підрозділів (науково-дослідних інститутів,
факультетів, кафедр) здійснюється скорочення посади керівника структурного
підрозділу (директора науково-дослідного інституту, керівника (декана)
факультету, завідувача кафедри).
У разі поділу структурного підрозділу (факультету, кафедри) його керівник
може призначатися наказом ректора на посаду виконувача обов’язків керівника
одного із новостворених структурних підрозділів до проведення конкурсу, у
цьому випадку посада керівника іншого структурного підрозділу також
замішується за конкурсом. Виконання обов’язків керівника структурного
підрозділу, де ця посада вакантна, до проведення конкурсу покладається наказом
ректора на одного з провідних науково-педагогічних працівників такого
структурного підрозділу.
2.10. Скорочення штатної чисельності працівників структурних підрозділів
у випадку змін в організації їх діялйюсті, реорганізації структурних підрозділів
шляхом злиття або поділу здійснюється відповідно до законодавства про працю
та є підставою для проведення дострокового конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників або їх звільнення.
2.11. Конкурс не оголошується на посади:
- зайняті вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами і догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
- зайняті жінками, що мають дітей віком до трьох років, а також до шести
років (у випадках визначених частини шостої статті 179 КЗпП України);
- зайняті працівниками, які перебувають у творчих відпустках;
- науково-педагогічних працівників, які підвипїують кваліфікацію або
проходять стажування з відривом від виробництва відповідно до частини шостої
статті 60 Закону України «Про вишу освіту»;
- працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу
за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на
військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації
та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або
до дня фактичної демобілізації відповідно до статті 119 Кодексу законів про
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працю України (місце роботи, посада за працівниками зберігаються);
- працівників, які під час проходження військової служби отримали
поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних
закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до
дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських)
військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби; у разі закінчення
ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення
з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення їх
судом померлими.
Зазначені посади вакантними не вважаються і замішуються без проведення
конкурсу на умовах строкового трудового договору в порядку, визначеному
законодавством України.
Конкурс може не оголошуватися на посади, які вивільняються у разі
направлення працівників на навчання в аспірантуру, докторантуру з відривом від
виробництва.
3.

Претенденти на посади науково-педагогічних працівників

3.1. Відповідно до частини дев’ятої статті 55 Закону України «Про вищу
освіту» посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які
мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають освітній
ступінь магістра. При цьому вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем
спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра
відповідно до підпункту другого пункту другого Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про вищу освіту».
3.2. Претенденти на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників мають виконувати кадрові вимоги Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 р. №1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 р. №347).
Відповідність фаху претендента на заміщення посади науковопедагогічного працівника (завідувача кафедри, професора, доцента, старшого
викладача, викладача, асистента) профілю кафедри визначається:
- вищою освітою із відповідної спеціальності;
- або науковим ступенем із відповідної спеціальності;
- або вченим званням за відповідною кафедрою чи із відповідної
спеціальності;
- або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи
іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як
сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.
3.3. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника (декана)
факультету допускають претендента, який має:
- науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
факультету;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.

3.4. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора
науково-дослідного інституту допускають претендента, який має:
- науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання;
- стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше 5 років.
3.5. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора
відокремленого структурного підрозділу (коледжу) допускають претендента,
який має:
- освітній рівень не нижче магістра;
- стаж роботи на педагогічних та/або науково-педагогічних посадах не
менше 5 років.
3.6. До )шасті у конкурсі на заміщення вакантної посади директора
бібліотеки допускають претендента, який має:
- вищу бібліотечну освіту;
- стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня.
3.7. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача
кафедри допускається претендент, який має:
- науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю
кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.
3.8. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади професора
допускають претендента, який має:
- науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) та
вчене звання доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника)
або професора відповідно до профілю кафедри (спеціальності);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.
3.9. До . участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента
допускають претендента, який має: ^
- науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) та/або вчене звання
доцента (старшого наукового співробітника, старшого дослідника) відповідно до
профілю кафедри (спеціальності);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.
3.10. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади старшого
викладача допускають претендента, який має:
- науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) відповідно до
профілю кафедри (спеціальності) або освітній рівень магістра. (спеціаліста) за
профілем кафедри (спеціальності);
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років.
3.11. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача або
асистента допускають претендента, який має освітній рівень магістра
(спеціаліста) за профілем кафедри (спеціальності).
3.12. Науково-педагогічні працівники, які подають документи на конкурс на
заміщення посад директорів науково-дослідних інститутів, керівників (деканів)
факультетів, завідувачів кафедр, та педагогічні (ндуково-педагогічні) працівники,
які подають документи на конкурс на заміщення посад директорів відокремлених
структурних підрозділів (коледжів), мають дотримуватися норм Закону України
«Про вищу освіту», за якою одна й та ж сама особа не може займати одну й ту

саму посаду більше ніж два строки.
3.13.
Науково-педагогічні працівники, які з 06 вересня 2014 року обрані на
посаду керівника наукового-дослідного інституту, факультету, кафедри,
відокремленого структурного підрозділу (коледжу) відповідно до підпункту
десятого пункту другого Прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про вищу освіту» та вимог статті 43 Закону України «Про вишу освіту» можуть
перебувати на посаді не більше двох термінів, а науково-педагогічні працівники,
обрані на відповідні посади до 06 вересня 2014 року можуть продовжувати
виконання своїх повноважень згідно з укладеними з ними трудовими договорами
(контрактами) та мають, згідно вказаного вище закону, право обиратися на
відповідні посади на ще один строк.
3.14. Відповідно до частини тринадцятої статті 55 Закону України «Про
випіу освіту» особа в університеті не може одночасно займати дві або більше
посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
3.15. Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про вищу
освіту» керівник (декан) факультету, директор науково-дослідного інституту,
директор відокремленого структурного підрозділу (коледжу) здійснює свої
повноваження на постійній основі.
3.16. При прийнятті на роботу або продовженні роботи після успішного
проходження конкурсу з науково-педагогічним працівником укладають трудовий
договір (контракт) строком від одного до п’яти років.
Директори науково-дослідних інститутів, керівники (декани) факультетів,
директори відокремлених структурних підрозділів (коледжів), завідувачі кафедр
обираються строком на п’ять років відповідно до частини першої статті 43 та
частини шостої статті 35 Закону України «Про вишу освіту» та Статуту
Університету,
3.17. Трудовий договір (контракт) з науково-педагогічним працівником
може бути розірвано з ініціативи ректора без попередньої згоди профспілкової
організації у випадку звільнення з посади, зайнятої за сумісництвом, у зв’язку з
прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку
з обмеженням на роботу за сумісництвом, передбаченим законодавством
відповідно (у порядку статті 43' Кодексу Законів про працю України).
3.18. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому
законодавством України порядку.
4. Процедури підготовки до проведення конкурсу
4.1. Конкурс на заміщення вакантних посад та посад, які будуть
вакантними з певної дати, зміни умов конкурсу або його скасування
оголошуються наказом ректора.
Процедура конкурсного відбору на посаду, яка буде вакантною з певної
дати, проходить у термін до закінчення строкового трудового договору
(контракту) з особою, яка її займала. У день, що є наступним за днем закінчення
строку дії контракту з науково-педагогічним працівником, який перебував на
посаді, ректором видається наказ про продовження контракту на посаду того
науково-педагогічного працівника, який виконав умови конкурсного відбору та
був обраний на цю посаду таємним голосуванням на засіданні Вченої ради
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університету (Вченої ради факультету). Рішення Вченої ради університету
(Вченої ради факультету) про обрання науково-педагогічного працівника на
посаду, що буде вакантною з певної дати, є підставою для видання відповідного
наказу.
4.2. Оголошення про проведення конкурсу, строки та умови його
проведення, оголошення про скасування конкурсу чи зміну його умов
публікуються у друкованих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті університету. Дата публікації оголошення вважається першим днем
оголошеного конкурсу.
Оголошення має містити:
- повну назву університету із зазначенням його місцезнаходження, адресу та
номери телефонів;
- найменування посад, на які оголошується конкурс;
- вимоги до претендентів;
- термін подання заяв та документів, їх перелік і назву структурного
підрозділу, який приймає документи на конкурс.
4.3. Етапами конкурсу є:
видання наказу про оголошення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад;
публікація оголощення про проведення конкурсу, терміни та умови
проведення на офіційному веб-сайті університету, а в разі конкурсного відбору
або обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, директорів науководослідних інститутів, відокремлених структурних підрозділів (коледжів),
завідувачів кафедр, директора бібліотеки також у друкованих засобах масової
інформації;
видання наказу про створення конкурсної комісії;
прийом та реєстрація документів загальним відділом;
перевірка конкурсною комісією відповідності документів претендентів
умовам оголошеного конкурсу та їх передача для подальшого розгляду до
відповідних структурних підрозділів університету;
обговорення кандидатури претендента на засіданні зборів трудового
колективу структурних підрозділів університету у порядку, передбаченому цим
Положенням;
обрання науково-педагогічного працівника на посаду у встановленому
цим Положенням порядку;
прийняття рішення про призначення особи на посаду науковопедагогічного працівника, як такої, що пройшла конкурс, у встановленому
порядку;
видання наказу ректора про призначення (прийняття) на посаду та
укладення контракту з науково-педагогічним працівником.
4.4. Для участі у конкурсі на заміщення посади науково-педагогічного
працівника:
4.4.1. Особи, які не є працівникамиуніверситету, подають:
-заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі,
написану власноруч (додаток 1);

- заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та
автобіографію;
-копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне)
звання, засвідчені особисто;
-копію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і .11) та копію
ідентифікаційного коду, засвідчені особисто;
-копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним
місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення;
-список наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної
діяльності;
- копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інщі передбачені чинним
законодавством України документи);
- інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до
претендента на посаду згідно з додатком 3;
- згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 4).
Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інщі документи, що
засвідчують його професійні якості.
4.4.2. Особи, які є працівникамиуніверситету, подають:
-заяву на ім’я ректора університету про допуск до участі у конкурсі,
написану власноруч (додаток 2);
- список наукових праць та винаходів за останні п’ять років, засвідчений
підписом претендента;
-копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інщі передбачені чинним
законодавством України документи), засвідчені керівником підрозділу, в якому
він працює;
- інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до
претендента на посаду згідно з додатком 3.
4.5.
Документи щодо участі у конкурсі подаються особисто претендентом
або надсилаються пощтою. Документи реєструються в день їх надходження і того
ж дня передаються ученому секретарю університету. Для встановлення дати
подання документів, надісланих пощтою, конверти від отриманої кореспонденції
зберігаються й додаються до документів, поданих на конкурс.
4.6. Забороняється вимагати від претендентів подання відомостей і
документів, окрім тих, що передбачені законодавством і цим Положенням.
4.7. У випадку відсутності одного із документів, подання якого є
обов’язковим, претенденту може бути відмовлено в реєстрації заяви на участь у
конкурсі. Також може бути відмовлено у прийнятті заяви про участь у конкурсі у
випадках порущення строків подання документів.
4.8. Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників
мають ознайомитися з цим Положенням, посадовою інструкцією науковопедагогічного працівника, кваліфікаційними вимогами та інпшми документами
на офіційному веб-сайті університету, у відділі кадрів університету. При
прийнятті заяви та документів претендента ознайомлюють із цим Положенням,
кваліфікаційними вимогами (зокрема із посадовою інструкцією) до відповідної
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посади та, за необхідності, з іншими документами, про що претендент засвідчує
про участь у конкурсі підписом на заяві.
4.9. Для перевірки відповідності документів, поданих претендентами на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, умовам
оголошеного конкурсу наказом ректора створюється конкурсна комісія, яка діє
протягом календарного року. Конкурсну комісію очолює ректор університету.
До складу конкурсної комісії за посадами входять: проректори, учений
секретар, декани факультетів, голова органу студентського самоврядування,
головний бухгалтер, начальники навчально-методичного, юридичного відділів,
відділу кадрів, голова профспілкової організації.
На засідання конкурсної комісії можуть запрошуватися завідувачі
відповідних кафедр та претенденти на вакантну посаду, які мають бути
присутніми тільки при обговоренні їх кандидатур.
4.10. Конкурсна комісія розглядає документи претендентів на заміщення
посад науково-педагогічних працівників у тижневий термін після закінчення строку
подачі заяв та документів щодо допуску особи до участі у конкурсі.
Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою кількістю
голосів та оформлюється висновком (протоколом) по кожній кандидатурі. Рішення
комісії є правомірним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 від її складу. За
умови рівної кількості голосів членів комісії, голос голови комісії є вирішальним.
4.11. Претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника,
який працював в університеті до проведення конкурсу, звітує про виконання
обов’язків, передбачених контрактом (у вигляді звіту про наукову, організаційну
діяльність директора науково-дослідного інституту; звіту про науковопедагогічну, навчально-організаційну та виховну діяльність декана факультету;
звіту про педагогічну, навчально-організаційну та виховну діяльність директора
відокремленого структурного підрозділу (коледжу); звіту про наукову та
організаційну діяльність директора бібліотеки; звіту про науково-педагогічну та
навчально-організаційну діяльність завідувача кафедри; звіту про науковопедагогічну діяльність професора, доцента, старшого викладача, викладача або
асистента кафедри).
4.12. Претендент на заміщення посади науково-педагогічного працівника,
документи якого не відповідають вимогам оголошеного конкурсу, не
допускається до участі в ньому.
Відмова щодо участі у конкурсі на заміщення посад науково-педагогічних
працівників надсилається претенденту' листом з повідомленням про вручення
поштового відправлення чи направленням повідомлення засобами кур’єрського
зв’язку тощо. Таке повідомлення надсилається не пізніше трьох робочих днів з
моменту встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного конкурсу.
4.13. Рішення про відмову від участі у конкурсі може бути оскаржене у
встановленому законодавством порядку.
4.14. У випадку виявлення фактів подання претендентом підроблених або
спотворених документів, претендент не допускається до участі у конкурсному
відборі, а його документи повертаються у строки, встановлені п. 4.12.
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5.

Порядок обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників
5.1. Порядок обрання керівника (декана) факультету

5.1.1. Претендент на посаду керівника (декана) факультету повинен
відповідати вимогам, встановленим статтею 35 Закону України «Про вищу
освіту» та пунктом 3.3 цього Положення.
5.1.2. Керівник (декан) факультету обирається за конкурсом таємним
голосуванням Вченою радою факультету з урахуванням пропозицій колективів
штатних працівників кафедр.
5.1.3. Кандидатури претендентів обговорюються на зборах колективів
кафедр. Предметом обговорення є звіт про виконання обов’язків, передбачених
контрактом (незалежно від посади, якщо вони працювали в Університеті) та
програма розвитку факультету. Колективи штатних працівників кафедр можуть
за необхідності пропонувати Вченій раді факультету кандидатури претендентів
для обрання на посаду керівника (декана) факультету.
5.1.4. На засіданні Вченої ради факультету, під час якого розглядаються
кандидатури претендентів на посаду керівника (декана) факультету, головує
проректор за дорученням ректора, про що робиться запис у протоколі засідання
Вченої ради факультету.
5.1.5. На підставі рішення Вченої ради факультету ректор призначає особу
на посаду керівника (декана) факультету строком на п’ять років та укладає з нею
відповідний контракт за формою, затвердженою Вченою радою університету.
Ректор має право обґрунтовано відмовити у призначенні на посаду та укладанні
контракту. Вчена рада факультету має право двома третинами голосів від свого
складу підтвердити попереднє рішення, після чого ректор зобов’язаний протягом
10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та укласти з нею
контракт. Керівник (декан) факультету здійснює свої повноваження на постійній
основі.
5.1.6. Керівник (декан) факультету може бути звільнений з посади ректором
за поданням Вченої ради університету або органу громадського самоврядування
факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення
Статуту університету, умов контракту.
Пропозиція про звільнення керівника (декана) факультету вноситься до
органу громадського самоврядування факультету не менш як половиною голосів
статутного складу Вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення керівника
(декана) факультету приймається не менш як двома третинами голосів статутного
складу органу громадського самоврядування факультету.
5.1.7. Ректор при утворенні нового факультету призначає виконувача
обов’язків керівника (декана) цього факультету на строк до проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади керівника (декана) факультету, але не більше як
на три місяці.
5.2. Порядок обрання директора науково-дослідного інституту
5.2.1. Претендент на посаду директора науково-дослідного інституту

//

повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 35 Закону України «Про
вищу освіту» та пунктом 3.4 цього Положення.
5.2.2. Директор науково-дослідного інституту обирається за конкурсом
таємним голосуванням Вченою радою університету з урахуванням рекомендацій
Науково-технічної ради інституту.
5.2.3. Претенденти на обрання на посаду директора інституту виступають зі
звітом про виконання обов’язків, передбачених контрактом, та програмою
розвитку науково-дослідного інституту перед органом громадського
самоврядування
науково-дослідного
інституту. Орган
громадського
самоврядування науково-дослідного інституту висловлює пропозиції щодо
кандидатур для обрання на цю посаду.
5.2.4. Наступному етапу конкурсного відбору на посаду директора
науково-дослідного інституту передує обговорення кандидатур претендентів на
засіданні Науково-технічної ради інституту. Предметом обговорення є звіти про
виконання обов’язків, передбачених контрактом (незалежно від посади, якщо
вони працювали в університеті) та запропоновані ними програми розвитку
науково-дослідного інституту. У разі, якщо претендент обирався раніше на
відповідну посаду в університеті, відповідно до частини десятої статті 39 Закону
України «Про вишу освіту». Науково-технічною радою інституту
підсумовуються результати діяльності директора науково-дослідного інституту за
попередній період перебування на посаді та надаються письмові висновки.
Претендент на заміщення вакантної посади директора науково-дослідного
інституту має право ознайомитись з результатами обговорення його кандидатури
органом громадського самоврядування науково-дослідного інституту.
Науково-технічна рада інституту із застосуванням процедури таємного
голосуванїїя рекомендує Вченій раді університету кандидатуру претендента для
обрання на посаду директора науковб-дослідного інституту.
Прізвища всіх претендентів на посаду директора науково-дослідного
інституту вносять до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член
Науково-технічної ради інституту має проголосувати лише за одного
претендента.
Збори
Науково-технічної
ради
інституту
вважаються
правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 загальної кількості членів
ради. Рішення Науково-технічної ради інституту приймаються таємним
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради.
Перед таємним голосуванням для підрахунку голосів шляхом відкритого
голосування обирається лічильна комісія не менше трьох осіб із членів Науковотехнічної ради інституту. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим
голосуванням.
Висновки Науково-технічної ради інституту щодо кандидатур претендентів
для обрання на посаду директора науково-дослідного інституту, а також протокол
лічильної комісії затверджуються на її засіданні та передаються на розгляд
Вченій раді університету. Окремі думки або зауваження учасників засідання, за
наявності, викладаються в письмовій формі у протоколі засідання.
5.2.5. Ректор призначає особу на посаду директора науково-дослідного
інституту строком на п’ять років та укладає з нею контракт за формою,
затвердженою Вченою радою університету, який може бути розірваний з підстав.

установлених законами України, а також передбачених у контракті. Директор
науково-дослідного інституту здійснює свої повноваження на постійній основі.
5.2.6. Директор науково-дослідного інституту може бути звільнений з
посади ректором за поданням Вченої ради університету або органу громадського
самоврядування науково-дослідного інституту згідно підстав, визначених
законодавством про працю, за порушення Статуту університету, умов контракту
та чинного законодавства. Пропозиція про звільнення директора науководослідного інституту вноситься до органу громадського самоврядування
інституту не менш як половиною голосів статутного складу Науково-технічної
ради інституту. Пропозиція про звільнення директора науково-дослідного
інституту приймається не менш як 2/3 загальної кількості голосів статутного
складу органу громадського самоврядування науково-дослідного інституту.
5.2.7. При утворенні нового науково-дослідного інституту ректор призначає
виконувача обов’язків директора цього науково-дослідного інституту на строк до
проведення конкурсу в установленому порядку, але не більше як на три місяці.
5.3.

Порядок обрання директора відокремленого структурного підрозділу
(коледжу)

5.3.1. претендент на посаду директора відокремленого структурного
підрозділу (коледжу) повинен відповідати вимогам, встановленим статтею 35
Закону України «Про вишу освіту», пунктом 3.5 цього Положення, чинним
законодавством.
5.3.2. Директор відокремленого структурного підрозділу (коледжу)
обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету з
урахуванням рекомендацій Педагогічної ради коледжу.
5.3.3. Претенденти на обрання на посаду директора відокремленого
структурного підрозділу (коледжу) виступають зі звітом про виконання
обов’язків, передбачених контрактом, та програмою розвитку коледжу перед
органом громадського самоврядуванрш. Орган громадського самоврядування
коледжу висловлює пропозиції ш;одо кандидатур для обрання на цю посаду.
5.3.4. Наступному етапу конкурсного відбору на посаду директора
відокремленого структурного підрозділу (коледжу) передує обговорення
кандидатур претендентів на засіданні Педагогічної ради коледжу. Предметом
обговорення є звіти про виконання • обов’язків, передбачених контрактом
(незалежно від посади, якщо вони працювали в університеті) та запропоновані
ними програми розвитку коледжу. У разі, якщо претендент обирався раніше на
відповідну посаду в університеті, відповідно до частини десятої статті 39 Закону
України «Про вишу освіту» Педагогічною радою коледжу приймаються висновки
про результати діяльності директора відокремленого структурного підрозділу
(коледжу) за попередній період перебування на посаді. Претендент на заміщення
вакантної посади директора відокремленого структурного підрозділу (коледжу)
має право ознайомитись із результатами обговорення його кандидатури органом
громадського самоврядування коледжу.

Педагогічна рада коледжу із застосуванням процедури таємного
голосування рекомендує Вченій раді університету кандидатуру претендента для
обрання на посаду директора коледжу.
Прізвища всіх претендентів на зайняття посади директора відокремленого
структурного підрозділу (коледжу) вносять до одного бюлетеня для таємного
голосування. Кожен член Педагогічної ради коледжу має при голосуванні
підтримати лише одну з кандидатур претендентів. Збори Педагогічної ради
коледжу вважаються правомочними, якщо на них є присутніми 2/3 загальної
кількості членів Педагогічної ради коледжу. Рішення Педагогічної ради коледжу
приймаються таємним голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
Педагогічної ради коледжу.
Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають шляхом
відкритого голосування лічильну комісію у складі не менше трьох осіб із членів
Педагогічної ради коледжу. Протокол лічильної комісії затверджується
відкритим голосуванням.
Висновки Педагогічної ради коледжу щодо кандидатур претендентів для
обрання на посаду директора відокремленого структурного підрозділу (коледжу),
а також протокол лічильної комісії затверджуються на його засіданні та
передаються на розгляд Вченої ради університету. Окремі думки або зауваження
учасників засідання, за наявності, викладаються в письмовій формі у протоколі
засідання.
5.3.5. Ректор призначає особу на посаду директора відокремленого
структурного підрозділу (коледжу) строком на п’ять років та укладає з ним
відповідний контракт за формою, затвердженою Вченою радою університету.
Директор відокремленого структурного підрозділу (коледжу) здійснює свої
повноваження на постійній основі.
5.3.6. Директор відокремленого структурного підрозділу (коледжу) може
бути звільнений з посади ректором за поданням Вченої ради університету або
органу громадського самоврядування коледжу згідно підстав, визначених
законодавством про працю, за порушення Статуту університету, умов контракту.
Пропозиція про звільнення директора відокремленого структурного підрозділу
(коледжу) вноситься до органу громадського самоврядування коледжу не менш
як половиною голосів статутного складу Педагогічної ради коледжу. Пропозиція
про звільнення директора коледжу приймається не менш як 2/3 загальної
кількості голосів статутного складу органу громадського самоврядування
коледжу.
5.3.7. При утворенні нового відокремленого структурного підрозділу
(коледжу) ректор призначає виконувача обов’язків директора цього
відокремленого структурного підрозділу (коледжу) на строк до проведення
конкурсу в установленому порядку, але не більше як на три місяці.
5.4. Порядок обрання директора бібліотеки
5.4.1. Претендент на посаду директора бібліотеки повинен відповідати
вимогам, встановленим пунктом 3.6 цього Положення.
5.4.2. Директор бібліотеки обирається за конкурсом таємним голосуванням
Вченою радою університету з урахуванням пропозицій зборів трудового
колективу бібліотеки.

5.4.3. Претенденти на обрання на посаду директора бібліотеки виступають
зі звітом про виконання обов’язків, передбачених контрактом, та програмою
розвитку бібліотеки перед зборами трудового колективу. Збори трудового
колективу бібліотеки висловлюють пропозиції щодо кандидатур претендентів для
обрання на цю посаду.
5.4.4. Завершальному етапу конкурсного відбору на вакантну посаду
директора бібліотеки передує обговорення кандидатур претендентів на засіданні
зборів трудового колективу бібліотеки в їх присутності.
Збори трудового колективу, на якому обговорюються кандидатури
претендентів на посаду директора бібліотеки, проводить ректор або, за його
дорученням, проректор.
Предметом обговорення є звіти про виконання обов’язків, передбачених
контрактом (незалежно від посади, якщо вони працювали в університеті) та
запропоновані претендентами програми розвитку бібліотеки. У разі, якщо
претендент обирався раніше на відповідну посаду в університеті, то зборами
трудового колективу бібліотеки приймаються висновки про результати діяльності
директора бібліотеки за попередній період перебування на посаді.
Претендент на заміщення вакантної посади директора бібліотеки має право
ознайомитись з результатами обговорення його кандидатури зборами трудового
колективу бібліотеки.
5.4.5. Збори трудового колективу бібліотеки із застосуванням процедури
таємного голосування пропонують Вченій раді університету кандидатуру
претендента для обрання на посаду директора бібліотеки.
5.4.6. Прізвища всіх претендентів на посаду директора бібліотеки вносять
до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член зборів трудового
колективу бібліотеки має при голосуванні підтримати лише одну з кандидатур
претендентів. Збори трудового колективу бібліотеки вважаються правомочними,
якщо на них є присутніми 2/3 загальної кількості членів трудового колективу
бібліотеки. Рішення зборів трудового колективу бібліотеки приймаються таємним
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів трудового колективу
бібліотеки.
Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну
комісію у кількості не менше трьох осіб із членів зборів трудового колективу
бібліотеки. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням.
5.4.7. Висновки зборів трудового колективу бібліотеки щодо кандидатур
претендентів для обрання на посаду ’директора бібліотеки, а також протокол
лічильної комісії затверджуються зборами трудового колективу бібліотеки та
передаються на розгляд Вченої ради університету. Окремі думки або зауваження
учасників цих зборів, у випадку їх наявності, викладаються в письмовій формі у
протоколі зборів.
5.4.8. Ректор призначає особу на посаду директора бібліотеки на строк від
одного до п’яти років та укладає з нею контракт за формою, затвердженою
Вченою радою університету.
5.5. Порядок обрання завідувача кафедри
5.5.1. Претендент на посаду завідувача кафедри повинен відповідати

вимогам, встановленим статтею 35 Закону України «Про вищу освіту» та
пунктом 3.2 та 3.7 цього Положення.
5.5.2. Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням
Вченою радою університету строком з урахуванням пропозицій зборів трудового
колективу кафедри та рекомендацій Вченої ради факультету.
5.5.3. Претенденти на обрання на посаду завідувача кафедри виступають зі
звітом про виконання обов’язків, передбачених контрактом, та програмою
розвитку кафедри на її зборах трудового колективу. Трудовий колектив кафедри
із застосуванням процедури таємного голосування висловлює пропозиції щодо
кандидатури для обрання на цю посаду.
5.5.4. На засіданні зборів трудового колективу кафедри, на якому
розглядаються кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, головує,
за дорученням ректора, проректор, про що робиться запис у протоколі зборів
трудового колективу кафедри.
5.5.5. Наступному етапу конкурсного відбору на вакантну посаду
завідувача кафедри передує обговорення кандидатур претендентів Вченою радою
факультету. Предметом обговорення є звіти про виконання обов’язків,
передбачених контрактом (незалежно від посади, якщо вони працювали в
університеті) та запропоновані ними програми розвитку кафедри. У разі, якщо
претендент обирався раніше на відповідну посаду в університеті, до документів
претендента на посаду завідувача кафедри додаються висновки зборів науковопедагогічних працівників кафедри про результати діяльності завідувача кафедри
за попередній період перебування на посаді. Претендент на заміщення вакантної
посади завідувача кафедри має право ознайомитись з результатами обговорення
його кандидатури Вченою радою факультету та зборів трудового колективу
кафедри.
Вчена рада факультету із застЬсуванням процедури таємного голосування
рекомендує Вченій раді університету кандидатуру претендента для обрання на
посаду завідувача кафедри.
Прізвища всіх претендентів на обіймання посади завідувача кафедри вносять
до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради
факультету має при голосуванні підтримати лише одну з кандидатур
претендентів. Збори Вченої ради факультету вважаються правомочними, якщо на
них є присутніми 2/3 загальної кількості їх членів. Рішення зборів Вченої ради
факультету приймаються таємним голосуванням більшістю голосів присутніх на
них членів цих органів.
Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну
комісію у кількості не менше трьох осіб із членів Вченої ради факультету.
Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням.
Висновки зборів трудового колективу кафедри та Вченої ради факультету
щодо кандидатур претендентів для обрання на посаду завідувача кафедри, а
також протоколи лічильних комісій затверджуються на їх засіданнях та
передаються на розгляд Вченої ради університету. Окремі думки або зауваження
учасників засідання, за наявності, викладаються в письмовій формі у протоколі
засідання.
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5.5.6. При розгляді кандидатур на посади завідувачів кафедр на Вченій раді
університету оголошуються пропозиції зборів трудового колективу кафедри
ш;одо кандидатур претендентів для обрання на посаду завідувача кафедри, чим
забезпечується виконання вимог частини шостої статті 35 Закону України «Про
вищу освіту».
5.5.7. Ректор призначає особу на посаду завідувача кафедри строком на п’ять
років та укладає з нею відповідний контракт за формою, затвердженою Вченою
радою університету.
5.5.8. При утворенні нової кафедри ректор призначає виконувача обов’язків
завідувача кафедри на строк до проведення конкурсу в установленому порядку,
але не довше ніж на три місяці. Ця норма поширена також на випадки, коли нова
кафедра утворюється шляхом злиття двох чи більше кафедр або поділом кафедри
на два чи більше структурних підрозділи.
5.6.

Порядок обрання професора та доцента кафедри

5.6.1. Претендент на посаду професора або доцента кафедри повинен
відповідати вимогам, встановленим пунктом 3.2 та 3.8 або 3.9 цього Положення.
5.6.2. Професор або доцент кафедри обирається за конкурсом таємним
голосуванням Вченою радою університету з урахуванням пропозицій кафедри та
Вченої ради факультету.
5.6.3. Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення
посади професора або доцента зборами науково-педагогічних працівників
відповідної кафедри здійснюється в їх присутності (у разі відсутності
претендента, кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди).
5.6.4. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендента кафедра
може, наприклад, запропонувати ^ому попередньо прочитати пробні лекції,
провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних працівників
кафедри.
5.6.5. Претенденти на обрання на посаду професора або доцента кафедри
виступають перед зборами науково-педагогічних працівників кафедри.
Предметом обговорення є звіти про виконання обов’язків, передбачених
контрактом (незалежно від посади, якщо вони працювали в університеті). У разі,
якщо претендент обирався раніше на відповідну посаду в університеті, процедура
заслуховування його кандидатури зборами науково-педагогічних працівників
кафедри включає заслуховування звіту про виконання обов’язків, передбачених
контрактом.
5.6.6. Збори науково-педагогічних працівників кафедри із застосуванням
процедури таємного голосування пропонують Вченій раді факультету
кандидатури претендентів для обрання на посаду професора або доцента
кафедри.
5.6.7. Прізвища всіх претендентів на обіймання посади професора або
доцента кафедри вносять до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен
працівник кафедри має при голосуванні підтримати лише одну з кандидатур
претендентів. Збори науково-педагогічних працівників кафедри вважаються
правомочними, якщо на них є присутніми 2/3 загальної кількості науковопедагогічних працівників кафедри. Рішення зборів науково-педагогічних
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працівників кафедри приймаються таємним голосуванням простою більшістю
голосів присутніх науково-педагогічних працівників кафедри.
5.6.8. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають
лічильну комісію у кількості не менше трьох осіб з науково-педагогічних
працівників кафедри. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим
голосуванням.
5.6.9. Висновки зборів науково-педагогічних працівників кафедри щодо
кандидатур претендентів для обрання на посаду професора або доцента кафедри,
а також протоколи лічильної комісії затверджуються на їх засіданні та
передаються на розгляд Вченої ради факультету. Окремі думки- або зауваження
учасників засідання, за наявності, викладаються в письмовій формі у протоколі
засідання.
5.6.10. До документів претендента на посаду професора або доцента
кафедри додаються висновки зборів науково-педагогічних працівників кафедри
про результати його діяльності за попередній період перебування на посаді.
5.6.11. Наступному етапу конкурсного відбору на вакантну посаду
професора або доцента кафедри передує обговорення кандидатур претендентів
Вченою радою факультету. Предметом обговорення є висновки зборів науковопедагогічних працівників кафедри про результати його діяльності за попередній
період перебування на посаді. Претендент на заміщення вакантної посади
професора або доцента кафедри має право ознайомитись з результатами
обговорення його кандидатури Вченою радою факультету та зборів науковопедагогічних працівників кафедри.
Вчена рада факультету із застосуванням процедури таємного голосування
рекомендує Вченій раді університету кандидатури претендентів для обрання на
посаду професора або доцента кафедри.
Прізвища всіх претендентів йк зайняття посади професора або доцента
кафедри вносять до одного бюлетеня для таємного голосування за кожною
посадою окремо. Кожен член Вченої ради факультету має при голосуванні
підтримати лише одну з кандидатур претендентів на заміщення вакантної посади
професора або доцента кафедри.
Збори Вченої ради факультету вважаються правомочними, якщо на них є
присутніми 2/3 загальної кількості їх членів. Рішення зборів Вченої ради
факультету приймаються таємним голосуванням простою більшістю голосів
присутніх на них членів цих органів.
Для підрахунку голосів перед та'ємним голосуванням обирають лічильну
комісію у кількості не менше трьох осіб із членів Вченої ради факультету.
Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням.
Висновки зборів науково-педагогічних працівників кафедри та Вченої ради
факультету щодо кандидатур претендентів для обрання на посаду професора або
доцент кафедри, а також протоколи лічильних комісій затверджуються на їх
засіданнях та передаються на розгляд Вченої ради університету. Окремі думки
або зауваження учасників засідання, у випадку їх наявності, викладаються в
письмовій формі у протоколі засідання.
5.6.12. При розгляді кандидатур на посаду професора або доцента кафедри
на Вченій раді університету оголошуються пропозиції зборів науково-

педагогічних працівників кафедри та Вченої ради факультету щодо кандидатур
претендентів для обрання на посаду професора або доцента кафедри, чим
забезпечується виконання вимог частини шостої статті 35 Закону України «Про
вишу освіту».
5.6.13. Ректор призначає особу на посаду професора або доцента кафедри на
строк від одного до п’яти років з урахуванням рішення зборів науковопедагогічних працівників кафедри та Вченої ради факультету й укладає з нею
відповідний контракт за формою, затвердженою Вченою радою університету.
5.7. Порядок обрання старшого викладача кафедри, викладача кафедри та
асистента кафедри

5.7.1. Претендент на посаду старшого викладача або викладача, або
асистента кафедри повинен відповідати вимогам, встановленим пунктами 3.2 та
3.10 або 3.11 цього Положення.
5.7.2. Старший викладач, викладач та асистент кафедри обираються за
конкурсом таємним голосуванням Вченою радою факультету з урахуванням
пропозицій зборів науково-педагогічних працівників кафедри.
5.7.3. Претенденти на обрання на посаду старшого викладача, викладача та
асистента кафедри виступають перед зборами науково-педагогічних працівників
кафедри. Збори науково-педагогічних працівників кафедри висловлюють
пропозиції щодо кандидатур науково-педагогічних працівників для обрання на ці
посади.
5.7.4.
Попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення посади
старшого викладача, викладача та асистента зборами науково-педагогічних
працівників відповідної кафедри здійснюється в їх присутності (у разі відсутності
претендента, кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди).
5.7.5.
Завершальному етапу конкурсного відбору на посади старшого
викладача, викладача та асистента кафедри передує обговорення кандидатур
претендентів на засіданні зборів науково-педагогічних працівників кафедри.
Предметом обговорення є звіти про виконання обов’язків, передбачених
контрактом (незалежно від посади, якщо вони працювали в університеті). У разі,
якщо претендент обирався раніше на відповідну посаду в університеті, процедура
заслуховування його кандидатури зборами науково-педагогічних працівників
кафедри включає заслуховування звіту про виконання обов’язків, передбачених
контрактом. До документів претендентів на посади старших викладачів,
викладачів та асистентів кафедри додаються висновки зборів науковопедагогічних працівників кафедри про результати їх діяльності за попередній
період перебування на посаді. Претендент на заміщення вакантної посади
старшого викладача, викладача та асистента кафедри має право ознайомитись з
результатами обговорення його кандидатури зборами науково-педагогічних
працівників кафедри.
Збори науково-педагогічних працівників кафедри із застосуванням
процедури таємного голосування пропонують Вченій раді факультету
кандидатури претендентів для обрання на посади старшого викладача, викладача
чи асистента кафедри.
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Прізвища всіх претендентів на зайняття вакантної посади, наприклад,
старшого викладача кафедри (викладача кафедри, асистента кафедри), вносять до
одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен працівник кафедри має при
голосуванні підтримати лише одну з кандидатур претендентів. Збори науковопедагогічних працівників кафедри вважаються правомочними, якщо на них є
присутніми 2/3 загальної кількості науково-педагогічних працівників кафедри.
Рішення зборів науково-педагогічних працівників кафедри приймаються таємним
голосуванням простою більшістю голосів присутніх науково-педагогічних
працівників кафедри.
Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну
комісію у кількості не менше трьох осіб із працівників кафедри. Протокол
лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням.
Висновки зборів науково-педагогічних працівників кафедри щодо
кандидатур претендентів для обрання на посади старшого викладача, викладача
чи асистента кафедри, а також протоколи лічильної комісії затверджуються на їх
засіданні та передаються на розгляд Вченої ради факультету. Окремі думки або
зауваження учасників засідання, за наявності, викладаються в письмовій формі у
протоколі засідання.
5.7.6. Ректор призначає особу на посаду старшого викладача, викладача та
асистента кафедри на термін від одного до п’яти років з урахуванням рішення
зборів науково-педагогічних працівників кафедри і Вченої ради факультету та
укладає з нею відповідний контракт за формою, затвердженою Вченою радою
університету.
6.

Процедура обрання за конкурсом

6.1. Завершальним етапом конкурсного відбору для заміщення посад
науково-педагогічних працівників є процедура обрання таємним голосуванням
науково-педагогічних працівників на посади Вченою радою університету
(Вченою радою факультету).
6.2. Вчена рада університету приймає рішення щодо обрання за конкурсом
на посади директорів науково-дослідних інститутів, директорів відокремлених
структурних підрозділів (коледжів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів,
директора бібліотеки. Рішення щодо обрання за конкурсом на посади деканів
факультетів, старших викладачів, викладачів, асистентів кафедр приймають
Вчені ради факультетів.
6.3. Перед голосуванням на засіданні Вченої ради університету (Вченої ради
факультету. Педагогічної ради. Науково-технічної ради) щодо кандидатур
претендентів на посаду науково-педагогічного працівника оголошуються:
висновки та пропозиції зборів трудових колективів кафедр - для
обрання на посаду керівника (декана) факультету;
висновки та пропозиції зборів науково-педагогічних працівників
кафедри - для обрання на посади завідувала кафедри, професора, доцента,
старшого викладача, викладача, асистента кафедри;
висновки та пропозиції органу громадського самоврядування науководослідного інституту - для обрання директора науково-дослідного інституту

університету;
висновки та пропозиції органу громадського самоврядування
відокремленого структурного підрозділу (коледжу) - для обрання директора
відокремленого структурного підрозділу (коледжу) університету;
висновки та пропозиції зборів трудового колективу бібліотеки - для
обрання директора бібліотеки.
6.4. На засіданні Вченої ради університету (Вченої ради факультету) перед
голосуванням за кандидатури претендентів на посади науково-педагогічних
працівників проводиться обговорення їх кандидатур у присутності претендентів
на ці посади. Претенденти мають право бути присутніми на засіданні відповідної
вченої ради. Відсутність претендента не є підставою для зняття з розгляду
питання конкурсного заміщення відповідної вакантної посади науковопедагогічного працівника.
6.5. Прізвища всіх претендентів на обіймання відповідної посади чи посад
вносять до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради
університету (або Вченої ради факультету) має право при голосуванні обрати
лише одну з кандидатур претендентів на зайняття вакантної посади науковопедагогічного працівника (або обрати при голосуванні не більше кандидатур
претендентів ніж посад, на які обираються). У разі інших варіантів голосування
бюлетені вважають недійсними.
6.6. Рішення Вченої ради університету (Вченої ради факультету) при обранні
на посади за конкурсом таємним голосуванням вважається дійсним, якщо в
голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради університету (Вченої
ради факультету). Обраним вважають претендента, який набрав більше 50%
голосів складу членів Вченої ради університету (Вченої ради факультету).
Якщо при проведенні конкурсного відбору, в якому брали участь два
претенденти, голоси розділились пфівну, проводиться повторне голосування на
цьому самому засіданні Вченої ради університету (Вченої ради факультету).
Обраним вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх
членів Вченої ради університету (Вченої ради факультету).
Якщо при проведенні конкурсного відбору, в якому брали участь два або
більше претендентів, переможця не виявлено, проводиться повторне голосування
на цьому самому засіданні Вченої ради університету (Вченої ради факультету),
по двом кандидатурам, які набрали найбільшу кількість голосів. Обраним
вважається претендент, який здобув більше 50% голосів присутніх членів Вченої
ради університету (Вченої ради факульїету).
Якщо при проведенні конкурсного відбору на відповідну посаду не було
подано жодної заяви або жоден претендент не був допущений до конкурсу, або
жоден (єдиний) із претендентів не набрав більше 50% голосів присутніх членів
Вченої ради університету (Вченої ради факультету), або переможець конкурсу не
був виявлений за результатами повторного голосування, конкурс вважається
таким, що не відбувся та оголошується повторно упродовж одного місяця.
Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирають лічильну
комісію із членів Вченої ради університету (Вченої ради факультету) у кількості
не менше трьох членів Вченої ради університету (Вченої ради факультету).
Протоколи лічильної комісії Вчена рада університету (Вченої ради факультету)

затверджує відкритим голосуванням.
Після затвердження протоколу лічильної комісії оголошується рішення щодо
обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників.
6.7. Наступного дня після засідання Вченої ради університету (Вченої ради
факультету) секретар відповідної вченої ради передає відділу кадрів витяг із
протоколу засідання відповідної вченої ради з результатами голосування та
документами особи, що пройшла конкурсний відбір для подальшого написання
особою, яка обрана за конкурсом, заяви на ім’я ректора про прийняття
(призначення) на посаду, як обраної за конкурсом, формування наказу про
призначення та подальшого укладання строкового трудового договору
(контракту).
6.8. Рішення Вченої ради університету є остаточним і оскарженню не
підлягає. У разі допущення процедурних порушень ректор скасовує рішення
Вченої ради університету (Вченої ради факультету) і пропонує провести її
повторне засідання, про що видає відповідний наказ.
6.9. Якщо обрана на посаду особа за результатами конкурсу обійматиме дві
та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських
функцій, вона звільняється з однієї із таких посад за власноруч поданою заявою
наказом ректора.
7. Порядок укладання трудового договору (контракту)
7.1.
Відповідно до частини третьої статті 54 Закону України «Про освіту»
науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання
трудового договору, зокрема за контрактом, який є підставою для призначення на
посаду.
7.2. Підставою для видання наказу ректора університету про призначення
на відповідну посаду та укладання з науково-педагогічним працівником
строкового трудового договору (контракту) є рішення Вченої ради університету
(Вченої ради факультету) про обрання на посаду науково-педагогічного
працівника та заяви обраної особи.
7.3. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому
законодавством порядку.
8. Припинення трудових правовідносин
8.1. Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними
працівниками може відбуватися за наявності підстав та у порядку передбаченому
законодавством про працю та строковим трудовим договором (контрактом).
8.2. У разі необрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного
працівника трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням
строку трудового договору (контракту).
8.3. Особи, які не виявили бажання брати участь у конкурсі на новий строк,
звільняються у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту).
8.4. Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до
закінчення строку на підставах, передбачених законодавством. Звільнення у
таких випадках проводиться за наказом ректора відповідно до законодавства про
працю.

8.5. Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним
законодавством порядку.
9. Прикінцеві положення
9.1.
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького
національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
після затвердження Вченої ради університету вводиться в дію наказом ректора
університету.
9.2.
Зміни та доповнення до Положення про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників Криворізького національного університету та укладання з ними
трудових договорів (контрактів) затверджує Вчена рада університету, рішення
якої вводяться в дію наказом ректора університету.
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Додаток 1

Ректору Криворізького
національного університету
професору Ступніку М.І.
(прізвище, ім ’я та по батькові
у родовому відмінку)
(адреса, контактний телефон)

Заява
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміш;ення посади
__________ кафедри (факультету, інституту, коледжу)
{назва посади)
{назва кафедри (факультету, інституту, коледжу))

До заяви додаю:
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та автобіографією;
- копії документів про вивчу освіту, науковий ступінь та вчене (почесне) звання;
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- копію трудової книжки;
-сп и сок наукових праць та винаходів за період науково-педагогічної (педагогічної)
діяльності;
- копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти
років;
- інформацію щодо виконання до претендента на посаду;
- згоду на збір та обробку персональних даних.

«

»

20_р.

Особистий підпис

Ознайомлений(а) з Положенням про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Криворізького національного університету та укладання з ними трудових
договорів (контрактів) та посадовою інструкцією.
« »

20__р.

Особистий підпис

Додаток З

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання вимог до
претендента на посаду_______________
кафедри____________________________
Криворізького національного університету
(ПІБ повністю)

Найменування закладу, який закінчив(ла)
(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з
документом про вищу освіту)

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової
спеціальності; тема дисертації; вчене звання, за
якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Стаж науковопедагогічної та/або
наукової роботи

В ідом ості про підвищення
кваліфікації викладача (найменування
закладу, вид документа, тема, дата
видачі)

Зверніть увагу, що, подаючи інформацію, зазначаються тшьки т і пункти, які свідчать про рівень наукової та професійної активності, не порушуючи нумерації!
•f

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань Украши;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувана, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорію;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти
Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій
(підкомісій) з вищої освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового
видання;
9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІ-ПІ

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів —членів Національного центру «Мала академія наук України»;
участь у журі олімпіад чи конкурсів «Мала академія наук України»;
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення
(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчально-наукового
(інноваційного)
структурного
підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових
спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного
комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав
участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх. Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з
видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво
спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики
загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Підпис претендента

Дата

Достовірність поданих даних підтверджую;
Завідувач кафедри
(назва кафедри)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Додаток 4
ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

я,.
(П. І. Б.)

19_____ року, паспорт серії
№
народився «_
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від «01» червня
2010 року, №2297-УІ надаю згоду

Криворізькому національному університету
(повна назва володільця, суб'єкта господарювання)

на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційної системи бази персональних даних працівників суб'єкта господарювання з метою ведення
кадрового діловодства, бухгалтерського обліку, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної,
адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів університету 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
(відділу кадрів, бухгалтерії тощо) уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для
внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників суб’єкта господарювання.
20__року.

(

З

перевірено

Особу та підпис____
Відповідальна особа

;______ ( _

М .П .

Я ,_______________________________________
посвідчую, що отримав повідомлення про
включення інформації про мене до бази
персональних
даних
з
метою
ведення
кадрового
діловодства,
бухгалтерського
обліку, 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 т а 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 м ої далі
надаються, для виконання зазначеної мети.

_20__року.

(підпис)

Повідомляємо, що надані вами відомості включені до бази персональних даних
Криворізького національного університету 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
соціалвіюго захисту.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт
персональних даних мас право:
1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, Гі
призначення та найменування, місцезнаходження п 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 містіться у відповідній базі
персональних даних;
4) отримувати
не пізніш як за ЗО календарних днів з дня надходження
запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь проте, 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
персональнйх даних органами державної влади, органами місцевого
самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці
дані оброблюються 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, органі в місцевого самоврядування, до повноважень яких
належить здійснення захиет) персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних._____________________________________________

