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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників Житомирського державного
технологічного університету (ЖДТУ)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу
освіту», наказу МОН України № 1005 від 05.10.2015 р. «Про затвердження
Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
трудових договорів (контрактів)», КЗпП України, Статуту та Колективного
договору Житомирського державного технологічного університету.
2. Цей порядок визначає механізм та умови проведення конкурсу на
вакантні посади науково-педагогічних працівників (НПП) ЖДТУ, а саме:
деканів, завідуючих кафедрами, професорів, доцентів, старших викладачів,
викладачів, асистентів, директора бібліотеки, наукових працівників
бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури. На посади науковопедагогічних працівників обираються, як правило особи, які мають наукові
ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та
докторантури.
3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників наказом ректора ЖДТУ утворюється
конкурсна комісія у складі: голови (перший проректор), секретаря (керівник
відділу кадрів) і членів комісії (проректори, декани факультетів, голова
первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ).
2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1. Конкурс (конкурсний відбір) – спеціальна форма добору науковопедагогічного персоналу у вищих навчальних закладах. Конкурс має на меті

забезпечити альтернативні вибори на посади науково-педагогічних
працівників осіб, які найбільше відповідають встановленим критеріям.
2. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності,
законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття
рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості
рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на
зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників.
Рішення про проведення конкурсу приймає ректор ЖДТУ за наявності
вакантної посади науково-педагогічного працівника, про що видається наказ
по університету.
3. Конкурс проводиться поетапно:
3.1. Публікація оголошення ЖДТУ про проведення конкурсу у засобах
масової інформації та на офіційному сайті університету;
3.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі,
та їх попередній розгляд на відповідність встановленим
кваліфікаційним вимогам до відповідної посади;
3.3. Проведення оцінки професійного рівня та відбір кандидатів.
4. Конкурс на заміщення вакантної посади науково-педагогічного
працівника в порядку конкурсного відбору оголошується не пізніше, ніж
через два місяці після набуття нею статусу вакантної, а в порядку обрання за
конкурсом не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового
договору (контракту) з науково-педагогічним працівником (не пізніше, ніж
через два місяці після набуття нею статусу вакантної). Публікується
оголошення про проведення конкурсу у засобах масової інформації та на
офіційному сайті університету. Дата публікації оголошення вважається
першим днем оголошеного конкурсу.
5. Посади декана факультету заміщуються особами, відповідно пункту
2 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», що мають науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету.
Посади завідуючого кафедрою заміщуються особами, відповідно до
пункту 6 статті 35 Закону України «Про вищу освіту», що мають науковий
ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
Посади професора заміщуються, як правило, особами, які мають вчене
звання професора або науковий ступінь доктора наук. На посаду професора
може претендувати особа, яка має науковий ступінь доктора наук, має вчене
звання професора за профілем кафедри, або особа, яка згідно з вимогами
«Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним
працівникам» має всі підстави щодо отримання впродовж двох років вченого
звання професора та внесла вагомий внесок у підготовку науковопедагогічних кадрів (підготовлено щонайменше три кандидати наук),
розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, становлення і
розвиток окремих напрямів підготовки (спеціальностей), упровадження
сучасних методів навчання, виховання молоді тощо.
Для заміщення посади доцента необхідним є наявність у претендента
вченого звання за профілем кафедри. На посаду доцента може претендувати
особа, яка не має вченого звання доцента, але має науковий ступінь

кандидата (доктора) наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше 4-х
років (із зайнятістю не менше ніж на 0,5 ставки), має навчально-методичні
праці та не менше 5-ти наукових статей, опублікованих у фахових виданнях
після захисту кандидатської дисертації (за наявності публікацій у виданнях,
що обліковуються базою даних Scopusне не менше 4-х наукових праць,
опублікованих у фахових виданнях після захисту кандидатської дисертації).
Посади старшого викладача заміщуються особами, які мають, як
правило, наукові ступені кандидата наук, досвід викладацької і науководослідної роботи. На посаду старшого викладача може претендувати особа,
яка має науковий ступінь кандидата наук, стаж науково-педагогічної роботи
не менше 3-х років (із зайнятістю не менше ніж на 0,5 ставки). У
мотивованих випадках, за умов укладання контракту на термін не більше 2-х
років із зобов’язанням подання у цей термін дисертації на розгляд до
спеціалізованої вченої ради, може розглядатися подання щодо претендента,
який не має наукового ступеня кандидата наук, але має стаж науковопедагогічної роботи не менше 3-х років і має не менше 10-ти наукових та
навчально-методичних праць.
На посаду асистента (викладача) може претендувати особа, яка має
вищу освіту за ОКР «магістра», «спеціаліста» та не менше 5-ти наукових та
навчально-методичних праць за профілем відповідної кафедри (дисциплін,
що викладаються).
6. При реорганізації (злиття, поділ, приєднання) кафедри, факультетів
заміщення вакантних посад здійснюється відповідно до встановленого
Порядку.
3. ПРИЙОМ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У
КОНКУРСІ
1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної
комісії університету та реєструють в загальному відділі (каб.212) такі
документи:
 заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора;
 заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
 копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені
нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
 копію паспорта громадянина України ( стор.1, 2, 3, 10,11), засвідчену
відділом кадрів;
 список наукових праць, які свідчать про професійний рівень кандидата,
завірений ученим секретарем університету у встановленому порядку;
 інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
 матеріали про підвищення кваліфікації або стажування;
 інші документи, передбачені наказом ректора як додаткові при
оголошенні конкурсу.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

2. Особи, які працюють у ЖДТУ, для участі в конкурсі, подають такі
документи:
 заяву про участь в конкурсі на ім’я ректора;
 список наукових праць з часу останнього обрання, завірений ученим
секретарем університету у встановленому порядку;
 копії матеріалів про підвищення кваліфікації або стажування;
 звіт про результати виконання попереднього контракту
 інші документи, передбачені наказом ректора як додаткові при
оголошенні конкурсу.
3. При прийнятті заяви та документів претендента знайомлять з цим
Порядком, а також своєчасно інформують про місце та дату проведення
конкурсної комісії,
на якій відбудеться обговорення кандидатур
претендентів на посаду і вибори.
4. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за
рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм
повідомляється відділом кадрів з відповідним обґрунтуванням (усно або
письмово).
5. Не допускається немотивована відмова в допуску до участі в
конкурсі.
6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у
відділі кадрів університету.
4. ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ТА ВІДБІР
КАНДИДАТІВ
1. Після закінчення строку прийому документів конкурсна комісія у
разі відповідності їх умовам оголошеного конкурсу передає ці документи для
подальшого розгляду під підпис деканам факультету для подальшого
ознайомлення завідувача відповідної кафедри.
2. Для оцінки професійного рівня кандидатів кафедра може
пропонувати їм прочитати пробні відкриті лекції, провести практичні
заняття, семінари тощо.
3. Кандидати на заміщення вакантних посад асистента, викладача,
старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри попередньо
обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності (у разі
відсутності претендента кандидатура обговорюється лише за його письмової
згоди). За умови новоствореної кафедри – на засіданні вищестоящого
дорадчого органу (вченої ради факультетів).
4. Засідання кафедри, на якій обговорюються кандидати на вакантну
посаду завідувача кафедри, в їх присутності (у разі відсутності претендента
кандидатура обговорюється лише за його письмової згоди), за дорученням
ректора університету, проводить перший проректор, проректор з науковопедагогічної роботи. За умови вибору завідувача новоствореної кафедри, що
відбувається на засіданні вищестоящого дорадчого органу (вченої ради
факультетів) (відповідно до п. 3) за дорученням ректора університету

обов`язковою є присутність першого проректора та (або) проректора з
науково-педагогічної роботи, які участі у голосуванні не приймають.
5. За результатами розгляду заяв, документів та результатів проведення
пробних занять за кожною кандидатурою, яка бере участь у конкурсі,
кафедра (вчена рада факультету) приймає таємним голосуванням - простою
більшістю голосів штатних науково-педагогічних працівників, вмотивоване
рішення, оформлює його як витяг з протоколу засідання і направляє до
конкурсної комісії.
Якщо голоси осіб, що приймали участь у голосуванні про характер
рекомендацій, поділились порівну, повторне голосування не проводиться і у
висновку доводиться думка обох сторін.
6. Кандидати мають право бути присутніми на засіданні кафедри,
вченої ради факультету, університету під час обговорення їх кандидатур.
7. Негативний висновок кафедри не може бути підставою для відмови
претенденту в розгляді його кандидатури вченою радою факультету,
університету.
8. Конкурсна комісія університету розглядає документи претендентів
на заміщення посад науково-педагогічних працівників (витяги з протоколу
засідання кафедр, рішення вченої ради факультетів та інші документи) і
приймає рішення про рекомендацію обрання на відповідні посади відкритим
голосуванням – простою більшістю голосів членів конкурсної комісії.
Претенденти
мають право бути ознайомленими з висновками за
результатами попереднього обговорення та рекомендаціями конкурсної
комісії до засідання вченої ради.
9. Вибори асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів,
проводяться на засіданнях вчених рад відповідних факультетів. Вчені ради
факультетів після розгляду кандидатур претендентів з оголошенням
висновків за результатами попереднього обговорення та рекомендації
конкурсної комісії, таємним голосуванням обирають на посади асистентів,
викладачів, старших викладачів, доцентів.
Вибори деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, директора
бібліотеки та завідувача аспірантурою, докторантурою проводяться на
Вченій раді університету таємним голосуванням.
Декани факультетів обираються Вченою радою університету строком
на п’ять років з урахуванням пропозицій факультетів відповідно до частини
першої статті 43 Закону України «Про вищу освіту».
Вчена рада університету після розгляду кандидатур претендентів з
оголошенням висновків за результатами попереднього обговорення та
рекомендації конкурсної комісії, таємним голосуванням обирає на посади
деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки,
завідувача аспірантурою, докторантурою.
10. Перед голосуванням по кожній кандидатурі оголошуються
висновки кафедри і проводиться обговорення кандидатур. Прізвища всіх
учасників конкурсу на дану посаду вносяться в один бюлетень для таємного
голосування.

Рішення вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним,
якщо в голосуванні приймало участь не менше 2/3 членів вченої ради.
Обраним вважається кандидат, який здобув більше 50% голосів присутніх
членів вченої ради.
11. Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або
більше претенденти, голоси розділились порівну, проводиться повторне
голосування на цьому самому засіданні вченої ради. У разі встановлення
такого ж результату, конкурс вважається таким, що не відбувся.
12. Якщо при проведенні конкурсу заміщення вакантної посади
науково-педагогічного працівника не було подано жодної заяви або жоден
претендент не був допущений до конкурсу, жоден (єдиний) з претендентів не
набрав більше половини голосів присутніх членів вченої ради або
переможець конкурсу не був виявлений за результатами повторного
голосування, або результати конкурсу не були введені в дію (затверджені)
мотивованим рішенням ректора, то конкурс вважається таким, що не
відбувся, і оголошується повторно впродовж одного місяця.
13. Витяги з протоколу засідання вченої ради університету, факультетів
і протоколи лічильної комісії долучаються до конкурсних справ
претендентів.
14. Рішення вченої ради університету (факультету) в десятиденний
строк після його прийняття повинно бути затверджено наказом ректора.
Рішення вченої ради університету (факультету) набирає чинності після його
введення в дію керівником вищого навчального закладу, який несе
відповідальність за дотримання претендентами вимог Порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
ЖДТУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів). Рішення вченої
ради є остаточним, якщо воно не суперечить законодавству і даному
Положенню.
15. У разі порушення даного Положення, ректор скасовує рішення
вченої ради, про що видає наказ.

