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I

загальнi положення

1.1

Положення про порядок замiщення вакантних посад науково
пеДагогiчних та наукових працiвникiв Щонецького нацiонального медичного
унiверситету (далi також  Унiверситет) та укладення з ними трудових
договорiв (KoHTpaKTiB) (даrri  Положення) розроблено на ocнoBi Законiв
Украiни <Про ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy>>, кПро наукову та науковотехнiчну
дiяльнiсть>, <<Про фахову передвищу ocBiTp>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни <Про затвердження Примiрного положення про порядок проведення
конкурсу на замiщення вакантних наукових посад державноТ науковоi
УсТанови)), Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про затвердження
лiцензiЙних умов провадження освiтньоi дiялъностi>>, наказу МОН Украiни
вiд 11.07.2019р. Ns977 <Про затвердження Положення про акредитацiю
ocBiTHix про|рам, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi
освiти>, Статуту,Щонецького нацiонzulьного медичного унiверситету, наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни кПро затвердження Рекомендацiй щодо
проведення конкурсного вiдбору при замiщеннi вакантних посад науково
педагогiчних працiвникiв та укJIадення з ними трудових договорiв
(KoHTpaKTiB)> i запроваджуеться на виконання ч. 11 ст. 55 Закону Украiни
<Про вищу ocBiTy> (далi  Закон ПВО) та ч. 5 ст. б Закону УкраТни <Про
наукову i науковотехнiчну дiяльнiсть> (далi  Закон ПННТД).

\.2

Конкурсний вiдбiр проводиться

на

засадах: законностi,

об'сктивностi, прозоростi, недискримiнацii, доброчесностi, ефективного i
справедливого вiдбору, а в pmi, якщо проведення конкурсу передбачае
роботу KoнKypcнoi KoMicii, то додатково  на засадах piBHocTi прав членiв
кОнкУрсноi KoMicii, колегiалъностi приЙняття рiшень конкурсною комiсiсю,
неЗаJIежностi, обЦрунтованостi рiшень конкурсноi KoMicii, неупередженого
ставлення до кандидатiв на зайняття вакантних посад науковопедагогiчних
працiвникiв.

1.3

Перелiк посад науковопедагогiчних та наукових працiвникiв
Унiверситету, на порядок замiщення яких розповсюджуеться дiя даного
Положення:

1.3.1

Посадинауковопедагогiчнихпрацiвникiв:

проректор;

доцент;
директор бiблiотеки;
старший викладач;
викладач;
асистент.
Посади наукових працiвникiв:
керiвник наукового пiдроздiлу;

1.З.2

I.4

Конкурс на замiщення BaKaHTHoi посади науковопедагогiчного

працlвника:

t.4.I

проводиться у разi:
звiльнення науковопедагогiчного
працiвника на пiдставах,
передбачених законодавством, або його переведення на iншу посаду, oKpiM
випадку, коли таке переведення е результатом злиття або подiлу пiдроздiлiв

а)

(KpiM посади керiвника пiдроздiлу, якщо вона е науковопедагогiчною i
передбачае конкурсний порядок обрання);
б) уведення HoBoi посади науковопедагогiчного працiвника до штатного
розпису Унiверситету;
в) припинення трудового договору (контракту).
|.4.2 не проводиться у разi замiщення вакантноТ посади науково
педагогiчного працiвника:
а) у випадку злиття або подiпу пiдроздiлiв Унiверситету, KpiM керiвника
такого пiдроздiлу (пiдроздiлiв), якщо його посада е науковопедагогiчною i
замiщуеться в порядку конкурсу;
б) на умовах трудового договору, уюIаденого вiдповiдно до пунктiв 2 I З
частини першоi cTaTTi 23 Кодексу законiв про працю Украiни, або контракту:
тимчасово вiдсутнiх науковопедагогiчних працiвникiв, якi
перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею
трирiчного або шестирiчного BiKy вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi
179 Кодексу законiв про працю Украiни;
на перiод проведення конкурсу та затвердження його результатiв;
в) у випадку, коли Унiверситет укладае KopoTкocTpoкoвi трудовi договори з
iноземними громадянами вiдповiдно до законодавства без оголошення
конкурсу.
I.4.З Посади науковопедагогiчних працiвникiв, якi пiдвищ}ють
квалiфiкацiю або проходять стажування з вiдривом вiд виробництва, на
цей перiод можуть замiщуватися iншими особами без проведення
конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).
1.5 Конкурс на замiщення BaKaHTHoi посади наукового працiвника

а)

1.5.1

проводиться у разi:

звiльнення наукового працiвника

на

пiдставах, передбачених

законодавством або його переведення на iншу посаду, KpiM KepiBHoT, а також
переведення на посаду, визначене п. 1.5.3
б) уведення новоi науковоi посади до штатного розпису Унiверситету;
в) припинення трудового договору (контракту).

не

1'5.2

проводиться

у разi

замiщення вакантноi посади

наукового працiвника:
а) За Переведенням наукового працiвника на рiвнозначну або нижчу (за
його згодою) наукову посаду iншоi державноi науковоi установи,
ЮРидичноТ особи державноТ форми власностi, у складi якоi е науковий
пiдроздiл;
б) у разi повернення на наукову посаду особи у зв'язку iз закiнченням Ti
повноваженъ за виборною посадою;
В) У раЗi переведення особи, звiльненоi вiд виконання обов'язкiв на
керiвнiЙ науковiй посадi в Унiверситетi, на наукову посаду в Унiверситетi;
г) випускниками:
докторантури у разi повернення на HayKoBi посади, якi вони обiймали
до вступу в докторантуру;
аСпiрантури (iнтернатури), якi працевлаштовуються в установленому
порядку;
д) на умовах трудового договору, укладеного вiдповiдно до пунктiв 2 i 3
частини першоi cTaTTi 23 Кодексу законiв про працю УкраIни, або контракту:
керiвниками та авторами проекту переможця вiдповiдного конкурсу на
виконання фундаментЕuIьних дослiджень, прикладних дослiджень,
науковотехнiчних (експериментttльних) розробок за рахунок коштiв

з

державного бюджету на перiод виконання дослiджень
передбачених проектом, в установленому порядку;

i

розробок,

тимчасово вiдсутнiх наукових працiвникiв, якi пiдвищують
квалiфiкацiю або проходять стажування з вiдривом вiд виробництва;
перебувають у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею

трирiчного або шестирiчного BiKy вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi
179 Кодексу законiв про працю Украiни; у науковому вiдрядженнi, у
тому числi пов'язаному з довготривч[лою науковою експедицiею; у
довгостроковому науковому стажуваннi, у тому числi закордонному;
виконують державнi або громадськi обов'язки тощо;
на перiод проведення конкурсу та затвердження його результатiв;
на строк менш як один piK.
У разi реорганiзацii або лiквiдацii наукових пiдроздiлiв в
Унiверситетi, або за результатами атестацii наукового працiвника на
вiдповiднiсть займанiй посадi переведення наукового працiвника на
рiвнозначну або нижчу (за його згодою) наукову посаду, KpiM посади

1.5.3

керiвникiв новоутворених наукових пiдроздiлiв, здiйснюеться
проведення конкурсу.

1.6 В

окремих випадках,

у разi

без

неможливостi забезпечення

освiтнього процесу наявними штатними працiвниками, BaKaHTHi посади
науковопедагогiчних працiвникiв можуть замiщуватися за трудовим
договором до проведення конкурсного замiщення цих посад у поточному
навчч[льному роцi.
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1.7

Посада стае вакантною наступного дня за днем настання подii,
зазначеноi у пунктах |.4.I, 1.5.1 даного Положення або в разi, якщо
переможець конкурсного вiдбору не подав заяву на прийняття на роботу
ПРОТЯГОМ 20 днiв, то через 2О днiв з дати оголошення результатiв
конкурсного вiдбору
1.8 Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 58 Закону Украiни <Про
фаХОвУ Передвищу ocBiTy> прийом на роботу та звiльнення з роботи науково
ПеДаГОГiчних працiвникiв закладiв фаховоi передвищоi освiти здiйснюються в
порядку, визначеному Законом Украiни <Про фахову передвищу ocBiTp) для
педагогiчних працiвникiв
регламентуеться окремим нормативним
Унiверситету.
документом
1.9 Конкурс не оголошуеться на посади, зайнятi за сумiсництвом.

Умови проведення конкурсу на замiщення вакантних посад

2.|

Конкурсний вiдбiр на замiщення вакантноi посади науково
педагогiчного або наукового працiвника (KpiM проректора, декана l

заступника декана) оголошусться наказом ректора Унiверситету.
Конкурсний вiдбiр на замiщення посади науковопедагогiчного
або наукового працiвника (KpiM проректора, декана / заступника декана)
оголошуеться не пiзнiше нiж через два мiсяцi пiсля набуття нею статусу
BaKaHTHoi або не ранiше, нiж за три мiсяцi до закiнчення TepMiHy дii
ТрУдового договору (контракту)
науковопедагогiчним або науковим
працiвником, який перебувас на цiй посадi.
Оголошення про проведення конкурсного вiдбору, термiни та
Умови Його проведення обов'язково розмiщуються на офiцiйному вебсайтi
Унiверситету. Водночас, за рiшенням ректора, оголошення про проведення
коНкурсного вiдбору, термiни та умови Його проведення може розмiщуватись
на спецiалiзованих вебресурсах з метою забезпечення найбiльш широкого
доступу зацiкавлених осiб до цiеi iнформацii.
.Щата розмiщення/публiкацii оголошення вважаеться першим
днем оголошеного конкурсного вiдбору.
Заяви на участь у конкурсному вiдборi або iнших процедурах
замiщеннях вакантних посад можуть подавати особи, якi за своiми
професiйноквалiфiкацiйними якостями вiдповiдають вимогам, установленим
до науковопедагогiчних та наукових працiвникiв чинним законодавством
Украiни, вимогам, ук€}заним
затверджених ректором Унiверситету
посадових iнструкцiях науковопедагогiчного працiвника,
умовам
оголошеного конкурсу.
Оголошення про проведення конкурсного вiдбору на замiщення
посади науковопедагогiчного або наукового працiвника (KpiM проректора,
декана / заступника декана) мае мiстити:
найменування закjIаду вищоi освiти;
назви посад та частки ставок, на якi оголошено конкурс;

2.2

з

2.3

2.4

2.5

у

2.6

та

звання, досвiд роботи тощо);

адресу подання документiв;
вiдомостi про умови працi;

прiзвище,

iм'я та по

батьковi, найменування посади особи,

уповноваженоi для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу;
посилання на чинну редакцiю даного Положення на вебсайтi
Унiверситету i типову посадову iнструкцiю.
2.,7 Строк подання заяв та документiв претендентами на зайняття
посад науковопедагогiчних та наукових працiвникiв становить один мiсяць з
дати оголошення конкурсного вiдбору.
Перелiк документiв, якi подаються при замiщеннi посад:
проректОра, декаНа / застуПника декана,  на розсуд ректора
Унiверситету;
Bcix iНших посад, замiщення яких передбачаеться в порядку
конкурсного вiдбору:
а) якщо претендент не працюе в Унiверситетi:
письмову заяву на iм'я ректора про участь у KoнKypci, написану
власноруч (зразок наведено у додатку 1);
копiю документо, що посвiдчуе особу;
3)
автобiографiю;
4)
копiю трудовоi книжки (за наявностi), засвiдчену за мiсцем
роботи або нотарiально;

2.8
2.8.1

2.8.2

1)

2)

5)

КОпiю вiйсъкового квитка (для вiйськовослужбовцiв

або
вiйсъковозобов'язаних), засвiдчену за мiсцем роботи або нотарiально;
письмову згоду на обробку персон€Lпьних даних, пlдписану
власноруч (зразок наведено у додатку 2);
засвiдчують вiдповiднiсть ocBiTHboi таlабо
,Щокументи,
професiйноТ квалiфiкачii ocBiTHiM компонентам ocBiTHix програм:
1. КОпii документiв про вищу ocBiTy, засвiдченi за мiсцем роботи або
нотарiально;
2. копii документiв про присудження наукового ступеня,
ПРИСВоення вченого звання, сертифiката лiкаряспецiалiста, посвiдчень
КВаЛiфiКацiЙноi лiкарськоi категорii  за наявностi, засвiдченi за мiсцем
роботи або нотарiально;
3. копiТ документiв, якi пiдтверджують пiдвищення квалiфiкацii
ПРОТЯГОМ ocTaHHix п'яти poKiB (дипломи, сертифiкати, свiдоцтва, iншi
ПеРеДбаченi чинним законодавством Украiни документи, в яких визначено
ТеМУ i кiлькiсть навчzIJIьних кредитiв\ годин) в разi iх наявностi, засвiдченi за
мiсцем роботи або нотарiально;

6)

7)

якi

4.

СерТифiкат про володiння iноземною мовою на piBHi не нижче В2
вiдповiдно до Загальноевропейських рекомендацiй з MoBHoi освiти або iнший
докуменТ, що засВiдчуе piBeHb володiнНя iноземНою мовою (за наявностi);

8) !окументи, якi засвiдчують досягнення у професiйнiй дiяльностi
вiдповiдно п. 38 Лiцензiйних умов
1. списоК науковиХ працЬ (зразоК наведенО у лолатку 3);
iншi документи, що пiдтверджують участь мiжнародних
проектах, програмах,
професiйних таlабо громадських об'сднаннях,
наявнiсть патентiв тощо
9) iНШi ДОКУМенТи, якi претендент вважас необхiдним надати
(наприклад, додаткову iнформацiю про ocBiTy, досвiд роботи, професiйний
piBeHb i репутацiю, а також свос бачення розвитку дiяльностi на посадi), або
документи, якi вимагаються умовами конкурсу на конкретну посаду.
б) У РаЗi, якЩо претендент працюс в Унiверситетi, BiH подае лише
ДОКУМеНТИ, ЯКi Засвiдчують досягнення у професiйнiй дiяльностi вiдповiдно
п. 38 Лiцензiйних умов (п. 8) i перелiченi в абзацах 1), 6), 7в), 9).
2.9 ОСоба, яка бажае взяти участь у конкурсному вiдборi на посади
науковопедагогiчних та наукових працiвникiв, у TepMiH, визначений у
оголошеннi про проведення конкурсного вiдбору, може направити комплект
документiв для конкурсу поштою (кур'ерською доставкою) або подавати
ОСОбИСТО ДО вiддiлу канцелярii Унiверситету з описом вкJIаденого пiд
розпис
ВiДПОВiДалЬного працiвника iз з€
вначенням дати отримання i ресстрацiйного
НОМеРУ. ЩаТа вiдправлення документiв претендента на участъ у KoHKypci
поштою визначаеться штампом поштового вiддiлення з мiсця вiдправлення.
КаНЦелярiя Унiверситету пiсля реестрацii передае пакет документiв
претендентiв на участъ
конкурсному вiдборi на посади науково
ПеДаГОГiЧНИХ або наукових працiвникiв до конкурсних комiсiй або ректору
Унiверситету зilлежно вiд умов, визначених роздiлами 37 даного
ПОЛОЖення. Заява та документи, поданi поза встановленим TepMiHoM, не
розглядаються.
2.10 Змiна умов проведення конкурсного вiдбору або його скасування
ЗДiЙСНЮЮТьСя наказом ректора. Змiненi умови проведення конкурсного
вiдбору оприлюднюються в установленому даним Положенням порядку
2.11 .Щля органiзацii та проведення конкурсного вiдбору при замiщеннi
ВаКанТниХ посад науковопедагогiчних та наукових працiвникiв (oKpiM
ПРОРекТора, декана / заступника декана) наказом ректора Унiверситету
УТВОРЮеТЬся одна або декiлька конкурсних комiсiй. Повноваження
КОНКУРСнОi KoMiciT в разi замiщення вакантноi посади завiдувача кафедри
визначенi л. 2.1 5 даного Положення
2.1,2 Конкурсна комiсiя утворюеться у складi не менше 5 членiв (7
ЧЛеНiВ ДЛя конкурсноi KoMicii з вiдбору на BaKaHTHi посади наукових
ПРаЦiВНИКiв). Головою конкурсноi KoMicii призначаеться ректор або
Проректор за напрямом. Що конкурсноi KoMicii обов'язково входять керiвники
юридичноТ та кадровоi служби Унiверситету.

2.

у

у

у

2.|З Рiшення KoHKypcHoi KoMicii ухваJIюють бiльшiстю

голосiв
вlдкритим Голосуванням за умови присутност1 на засlданн1 не менше двох
ТРеТИн вiд загальноi кiлькостi членiв KoнKypcнoi KoMicii. У разi, коли два або
бiльше учасникiв конкурсу, якi претендують на одну i ту ж вакантну наукову
ПОСаДУ, ОТРИМzLЛи piBHy кiлъкiсть голосiв, ухвалюють рiшення, яке пiдтримав
головуюч ий на засiданнi.
2.14 ОСоба в Унiверситетi не може одночасно займати двi та бiльше
ПОСа ц, Що передбачають виконання адмiнiстративноуправлiнських
функцiй.
2.I5 У випадку замiщення BaKaHTHoi посади завiдувача кафедри
КОНКУРСНа кОмiсiя перевiряе лише повноту поданих претендентом документiв
та вiрогiднiсть iнформацii у них.

3

Проведення конкурсного вiдбору при замiщенi вакантних посад
професора / доцента lстаршого викладачz lвикладача / асистента та
укладення з ними трудових договорiв (KoHTpaKTiB)

3.1

Пролонгацiя трудового договору (контракту) iз професором l
ДОЦенТоМ / старшим викладачем / викладачем / асистентом без проведення
конкурсного вiдбору не допускаеться.
З.2 ,Що участi в KoHKypci на замiщення вакантноi посади професора /
ДОценТа / старшого викJIадача / викладача / асистента допускаються
претенденти, якi вiдповiдають основним квалiфiкацiйним вимогам:
3.2.| Посаду асистента можуть займати особи, якi мають ступiнь
магiстра або вищу ooBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста
(повну вищу ocBiTy), на клiнiчних кафедрах додатково лiкарську
спецiалiзацiю за профiлем кафедри.
3.2.2 Посаду викладача можуть займати особи, якi мають ступiнь
магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста
(повну вищу ocBiTy).
З.2.З Посаду старшого викладача можуть займати особи, якi:
а) мають ступiнь магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним
piBHeM спецiалiста (повну вищу ocBiTy) та стаж науковопедагогiчноi роботи
не менше 5 poKiB, на клiнiчних кафедрах додатково  лiкарську спецiалiзацiю
за профiлем кафедри або

б) мають науковий ступiнь кандидата наук (локтора фiлософii), та стаж
науковопедагогiчноi роботи не менше 3 poKiB; на клiнiчних кафедрах

додатково

 лiкарську спецiалiзацiю

З.2.4

за профiлем кафедри.

Посаду доцента можуть займати особи, якi мають ступiнь
магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста
(повну вищу ocBiTy) та:
а) на теоретичних кафедрах: мають науковий ступiнь та вчене звання
доцента або (лише, якщо особа обирасться на посаду вперше) мають
НаУКОвиЙ ступiнь та стаж науковоi та науковопедагогiчноi роботи не менше
З poKiB;
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б) на клiнiчних кафедрах додатково: мають лiкарську спецiалiзацiю

за

профiлем кафедри;
3.2.5

Посаду професора можуть займати особи, якi мають

ступiнь магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM

спецiалiста (повну вищу ocBiTy) та:
а) На ТеОРеТИчних кафедрах: особи, якi мають науковий ступiнь доктора
наук та вчене звання професора або (лише, якщо особа обираеться на посаду
вперше) науковий ступiнь доктора наук, вчене звання доцента та стаж
науковоi та науковопедагогiчноi роботи не менше 8 poKiB;
б) На Клiнiчних кафедрах додатково: мають лiкарську спецiалiзацiю за
профiлем кафедри.
Iншi квалiфiкацiйнi вимоги можуть встановлюватися при
ОГОЛОШеНнi конкурсного вiдбору на замiщення конкретних вакантних
посад науковопедагогiчних працiвникiв.
3.3 Конкурсна комiсiя розглядае заяви та документи осiб, якi виявили
бажання зайняти посаду професора / доцента / старшого викладача l
ВИКЛаДача l асистента, та встановлюе iх повноту, вiрогiднiсть та вiдповiднiсть
претендента квалiфiкацiйним вимогам
3.4 Що конкурсноi KoMicii, що розглядае заяви та документи осiб, якi
ВИяВили бажання заЙняти посаду професора / доцента / старшого викJIадача l
ВИКЛаДача
асистента обов'язково входять перший проректор з науково
педагогiчноi роботи декан та завiдувач кафедри.
3.5 За результатами розгляду заяв та документiв осiб, якi виявили
бажання зайняти посаду, та встановлення ix вiдповiдностi квалiфiкацiйним
вимогам:

З.2.6

l

конкурсного вiдбору ixHix кандидатур на засiданнi Вченоi ради Унiверситету
iз особистим запрошенням;
б) старшого викладача / викладача l асистента,  TaKi особи допускаються
до под.tльшого конкурсного вiдбору ixHix кандидатур на засiданнi Вченоi
ради вiдповiдного факультету iз особистим запрошенням.
З.6 По завершенню розгляду заяв i документiв претендентiв
конкурсна комiсiя готуе подання на Вчену раду Унiверситету (вчену раду
факультету) про обрання за конкурсом на замiщення вакантноi посади Bcix
претендентiв, в якому стисло надае характеристику бiографiчним даним,
професiйнiй квалiфiкацiТ та iншим досягненням кожного претендента.
3.'7 Особi, яка подала заяву i не вiдповiдас вимогам оголошеного

конкурсного вiдбору, у зв'язку з чим рiшенням конкурсноi KoMicii не
допускасться до участi в ньому, конкурсною комiсiсю направлясться
письмове повiдомлення листом з повiдомленням про вручення поштового
вiдправлення чи направлення повiдомлення засобами кур'срського зв'язку.
Таке повiдомлення направля€
ться не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту
встановлення невiдповiдностi TaKoi особи вимогам оголошеного конкурсного
вiдбору.

3.8 За

результатами розгляду подання конкурсноi KoMicii та
спlвOесlди з претендентом Вчена
Рада Унiверситету (факультету) на ocHoBi
результатiв таемного голосування вiдповiдно до Положення про Вчену
раду
Щонецького нацiонrlльного медичного унiверситету
pi."r"^.rpb
"""o."ri 7
обрання на посаду професора l доцента / старшого викладuru
/
асистента особи, яка найкраще продемонструв€
Lла своТ професiйнi ""*оuдu"u
здiбностi.

3,9

РектоР наказоМ вводитъ в дiю рiшення ВченоiрадиУнiверситету
(факультету), однак самостiйно, з
урахуванням рекомендацiй no"*yp."oT
KoMiciT, визначае строк, на який уоiuдuеr"." контракт iз .rроф.сорЪ*
l
доцентом / старшим викладачем / викладачем, zUIe
бiо"",
на п'ять

"Ь

poKiB.

"i*
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Проведення конкурсного вiдбору при замiщенi BaKaHTHoi посади
завiдувача кафедри та укладення з ним трудового договору (контракту)

4.|

Завiдувач кафедри обираеться

4.3

Квалiфiкацiйнi вимоги

за

конкурсом

таемним

голосуванняМ Вченою радоЮ УнiверситетУ строкоМ на п'ять poKiB з
урахуванням пропозицiй трудового колективу факулътету та кафедри,
4.2 На вакантну посаду завiдувача кафедри не може претендувати
особа, яка перебувала на цiй посадi бiльш як два строки
завiдувача кафедри:

при замiщеннi вакантноi

посади

4.з.1

Посаду можуть займати особи, якi мають ступiнь магiстра
або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста (повну

виЩУ ocBiTy) та науковиЙ ступiнЪ таlабо вчене (почесне) звання
вiдповiдно до профiлю кафедри, стаж науковопедагогiчноi
роботи не
менше 5 poKiB; на клiнiчних кафедрах додатково: мають лiкарську

спецiалiзацiю за профiлем кафедри.
Iншi кваrriфiкацiйнi вимоги можуть встановлюватися при
оголошеннi конкурсного вiдбору на замiщення конкретних вакантних
посад завiдувачiв кафедри.
4.4 Особи, якi виявили бажання зайняти посаду завiдувача кафедри
та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам до неi, подають заяву та вiдповiднi
документи до Itoнkypcнoi koMicii, призначеноi наказом ректора Унiверситету
в TepMiH, 'визначений у оголошеннi про проведення конкурсного вiдбору.
заява та документи, поданi поза встановленим TepMiHoM, не
4.5 Конкурсна комiсiя розглядае заяви та документирозглядаються
осiб, якi виявили
бажання зайняти посаду завiдувача кафедри, та встановлюе iх повноту та
вiрогiднiсть змiсту
4.6 По завершенню розгляду заяв документiв претендентiв
конкурсна комiсiя готус подання на збори трудового колективу факультету та
КафеДРИ ПРО обрання за конкурсом на замiщення вакантноi посади Bcix
претендентlв, в якому стисло надае характеристику бiографiчним даним,
ПРОфеСiЙНiй квалiфiкацii та iншим досягненням кожного претендента повнотi

4.з.2

i
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та вiрогiдностi змiсту поданих документiв. Що цього подання додаються
поданi претендентом документи

4.7 У

Pmi, якщо конкурсною комiсiею виявлено невiдповiднiсть
комплекту поданих претендентом документiв або невiрогiднiсть Тх змiсту,
особi, яка пода^па заяву, направляеться письмове ,rо"iдоrпення листом з
повiдомленням про вручення поштового вiдправлення чи повiдомлення
засобами кур'срського зв'язку. Таке повiдомлення направляеться не пiзнiше
ТРЬОХ РОбОЧИХ Днiв З моменту встановлення невiдповiдностi такоi особи
вимогам оголошеного конкурсного вiдбору.
4.8 Збори трудового колективу факультету та кафедри у 10денний
TepMiH розглядають заяви i документи претендентiв, подання конкурсноi
KoMicii щодо повноти та вiрогiдностi документiв i надають до Вченоlради
УнiверсИтетУ своi пропозицii щодо обрання особи на посаду завiдувача

кафедри.

4.9

Вчена рада Унiверситету запрошуе на наступне засiдання
претендентiв на вакантну посаду завiдувача кафедри, заслуховуе iх бачення

стратегiЧногО розвитку кафедри, пропозицii трудового колективу факультету
та кафедри та проводить таемне голосування за призначення особи
завiдувачем кафедри. У бюлетень для тасмного голосування вносяться Bci
кандидатури, якi виявили бажання зайняти посаду завiдувача (начальника)
кафедрИ та вiдпОвiдають ква_гriфiкацiйним вимогам до Hei, подzLли заяву i
яким було не .вiдмовлено
конкурсному вiдборi через
участi
невiдповiднiсть документiв або недостовiрнiстъ наданоi iнформацii.
4.10 Ректор унiверситету наказом вводить в дiю рiшення Вченоi Ради
унiверситету i укладае iз обраним завiдувачем кафедри контракт строком на
п'ять poKiB
4.1| У KoHTpaKTi iз завiдувачем кафедри визначаються цiльовi
показники дiяльностi кафедри, досягнення яких повинна забезпечити особа
На ПОСаДi ЗаВiДУвача кафедри в разi пiдписання контракту, механiзми
перевiркИ досягнення таких цiльових показникiв, а також термiни для
досягнення таких цiльових показникiв.

в

у

порядок замiщення BarсaHTHoi посади декана / заступника декана
та укладення з ним трудового договору (контракту)

5.1

.Щекан Призначасться ректором Унiверситету за згодою бiльшостi

ВiД ПОвноГо скJIаду зборiв трудового колективу факультету на строк до п'яти
poKiB.
5.2
Одна та сама особа не може бути деканом факультету в
Унiверситетi бiльш як 10 poKiB

i

5.З

Квалiфiкацiйнi вимоги при замiщеннi вакантноi посади декана

заступника декана:

5.3.1

/

Посаду можуть займати особи, якi мають ступiнь магiстра
абО вищУ ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM спецiалiста (повну
ВИЩУ ocBiTy) та науковиЙ ступiнъ таlабо вчене (почесне) звання
11,

вiдповiдно до профiлю факультету, стаж науковопедагогiчноi
роботи не
менше 5 poKiB;

5.з.2 Iншi

квалiфiкацiйнi вимоги можуть встановлюватися

ректором.

5.4 Ректор унiверситету самостiйно i на власний розсуд здiйснюе
вiдбiр кандидата на посаду декана факультету та вносить на погодження

зборiВ трудового колективу факультету таку кадрову пропозицiю.
Збори трудового колективу факультету розглядають пропозицiю
погодження кандидатури на посаду декана
ректора Унiверситету
факультету шляХом вирiШеннЯ питаннЯ бiльшiстrо ,rо""о.о складу зборiв
трудового колективу факультету таемним голосуванням.
5.6 У разi наявносТi погодЖення бiлъшiстю повного скJIаду зборiв
трудового колективу факультету ректор призначае на посаду декана
факультету. Ректор самостiйно визначае строк, на який укладастъся контракт
iз деканОм факулЬтету, ztле не бiльше, нiж нЪ п'ять poKiB.

5.5

з

5.,7 У

KoHTpaKTi iз деканом факультету визначаються цiльовi
показники дiяльностi факультету, досягнення яких повинна забезпечити
особа на посадi декана факультету в разi пiдписання контракту, механiзми
перевiркИ досягнення таких цiльових показникiв, а ,uоЪ* термiни
для
досягнення таких цiльових показникiв.
5.8
у разi непогодження повним складом зборiв трудового колективу
Факультету кандидата на посаду декана факультету ректор призначае
факультету
виконувача обов'язкiв декана факультету до призначення декана
факультету

в установленому порядку.

5.9

Ректор з урахуванням пропозицiй декана факультету здiйснюе

вiдбiр кандидата на посаду заступника декана факультету.
5.10 У разi, якщо дiяльнiсть заступника декана пов'язана з ocBiTHiM
або науковим процесом, рiшення про його призначення приймасться за
погодженням
органом студентського самоврядування вiдповiдно до
положення про студентське самоврядування в,.щонецькому нацiончtльному
медичному унiверситетi.
5.11
разi непогодження органом студентського самоврядування
УнiверсИтетУ кандидаТа на посаду заступника декана факультету, дiяльнiсть
якого безпосередньо пов'язана з ocBiTHiM або науковим процесом, ректор
призначае виконувача обов'язкiв заступника декана факультету, дiяльнiсть
якого безпосередньо пов'язана з ocBiTHiM або науковиМ процесоМ, До
призначення заступника декана факультету, дiяльнiсть якого безпосередньо
пов'язаНа з ocBiTHiM або науковим процесом, в установленому порядку.
5.|2 Ректор з урахуванням пропозицiй декана факультету визначае
строк, на який укJIадаеться контракт iз заступником декана факультету, ш
€е
не бiльше, нiж на п'ять poKiB. У KoHTpaKTi iз заступником декану
факультету
можутЬ визначатися цiльовi показники дiяльностi навчiUIьнонаукового
факультету, досягнення яких повинна забезпечити особа на посадi декана
факультету В разi пiдписання контракту, механiзми перевiрки досягнення

з

У
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таких цiльових показникiв, а також термiни для досягнення таких цiльових
показникiв.

6

Порядок замiщення BaKaHTHoi посади проректора
та уклаДеннЯ з ниМ трудовоГо договору (контракту)

6.1

Ректор Унiверситету самостiйно i на власний розсУд здiйснюе
вiдбiр кандидата на посаду проректора, в т.ч. посаду проректора,
дiяльнiсть
якого безпосередньо пов'язана з ocBiTHiM або науковим процесом.

6.2

проректора:

Квалiфiкацiйнi вимоги

при замiщеннi вакантноi

посади

6.2.|

ПосадУ проректора, дiяльнiсть якого безпосередньо
пов'язана з ocBiTHiM або науковим процесом, можуть займати осоЪи, якi
мають ступiнь магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним
piBHeM спецiалiста (повну вищу ocBiTy) та мають науковий Ътупiнь та
вчене звання;

6.2.2

Посаду проректора дiяльнiсть якого

безпосередньо

особи,

з

ocBiTHiM або

не

пов'язана
науковим процесом, можуть займати

якi мають ступiнь магiстра або виЩу ocBiTy за

ocBiTHbo

квалiфiкацiйниМ piBHeM спецiалiСта (повну виЩу ocBiTy);
Iншi квалiфiкацiйнi вимоги можуть встановлюватися
ректором.
6.3 у разi, якщо дiяльнiсть проректора пов'язана з ocBiTHiM або

6.2.з

науковим процесом, рiшення про його призначення приймастъся за
погодженням з органом студентського самоврядування вiдповiдно до

Положення про студентське самоврядування в,.Щонецькому нацiон€Lльному
медичному унiверситетi.
6.4 У разi непогодження органом студентського самоврядування

унiверситету кандидата

на

посаду проректора, дiяльнiсть якого
безпосередньо пов'язана з ocBiTHiM або науковим процесом,
ректор призначае
виконувача обов'язкiв проректора, дiяльнiстъ якого безпосередньо пов'язана
з ocBiTHiM або науковим процесом, до призначення проректора, дiяльнiсть

якогО безпосередньо пов'язана

з

ocBiTHiM або науковим процесом, в

установленому порядку.
Ректор самостiйно визнача€ строк, на який укладаетъся контракт
iз прореКтором, ilIe не бiльше, нiж на п'ять poKiB.
6.6 У KoHTpaKTi iз проректором визначаються цiлъовi пок€lзники
дiяльностi Унiверситету, досягнення яких повинна забезпечити особа на
посадi проректора
разi пiдписання контракту, механiзми перевiрки
таких
досягнення
цiльових показникiв, а також термiни для досягнення таких
показникiв.
цiльових

6.5

в
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Проведення конкурсного вiдбору при замiщенi BaKaHTHoi посади
директора бiблiотеки та укладення з ним трудового договору
(контракту)

7,l

Пролонгацiя трудового договору (контракту)

iз

директором
бiбпiотеки без проведення конкурсного вiдбору не допускаеться.
'7.2 ОСОби, якi виявили бажання зайняти посаду директора бiблiотеки
Та ВiДпОвiдають квалiфiкацiйним вимогам до Hei, подають заяву та вiдповiднi
документи до закладу вищоi освiти у встановленому порядку.
7.З Квалiфiкацiйнi вимоги при замiщеннi вакантноi посади директора
бiблiотеки:
Посаду директора бiблiотеки можуть займати особи, якi
МаЮТЬ СтУпiнь магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним
piBHeM спецiалiста (повну вищу ocBiTy) вiдповiдного напряму,
ПiСлядипломну ocBiTy в галузi управлiння, Стаж бiблiотечноi роботи за
ПРОфеСiями керiвникiв нижчого рiвня: для магiстра  не менше l року,
спецiалiста  не менше 3 poKiB
'7.З.2 Особи, якi виявили бажання зайняти посаду директора
бiблiотеки, повиннi знати: чинне законодавство в галузi культури i
бiблiотечноi справи; основи економiки, органiзацii працi та управлiння;
теорiю i практику бiблiотечноi справи, передовi вiтчизнянi та зарубiжнi
бiблiотечнi та iнформацiйнi технологiТ; основи трудового законодавства;
сучаснi методи господарювання та управлшня;
сучасн1
управлiння; правила i норми охорони
працi, виробничоi caHiTapii та протипожежного захисту.
'7.4 Особи, якi виявили бажання зайняти посаду директора бiблiотеки
Та ВiДпОвiДають квалiфiкацiйним вимогам до неi, подають заяву та вiдповiднi
документи до KoнKypcHoi KoMicii.
7.5 Конкурсна комiсiя розглядае заяви та документи осiб, якi виявили
баЖання зайняти посаду директора бiблiотеки та встановлюе iх повноту,
вiрогiднiсть та вiдповiднiсть цих осiб квалiфiкацiйним вимогам.
7.6 Що конкурсноi KoMicii, що розглядае заяви та документи осiб, якi
ВИЯВИЛи бажання заЙняти директора бiблiотеки обов'язково входить
заступник керiвника закладу вищоi освiти з науковоi роботи.
1.'7 За результатами розгляду заяв та документiв осiб, якi виявили

'7.3.|

бажання зайняти посаду директора бiблiотеки та встановлення iх
ВiдпОвiдностi квалiфiкацiйним вимогам, TaKi особи допускаються до
ПоДzrльшого конкурсного вiдбору ixHix кандидатур на засiданнi Вченоi ради
Унiверситету iз особистим запрошенням.

7.8 В

разi, якщо конкурсною комiсiею виявлено невiдповiднiсть
КОМПлекту поданих претендентом документiв або невiрогiднiсть iх змiсту,
ОСОбi, яка подztла заяву направлясться письмове повiдомлення, листом з
ПОвiДомленням про вручення поштового вiдправлення чи направлення
повiдомлення засобами кур'ерського зв'язку. Таке повiдомлення
наПравляеться не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту встановлення
невiдповiдностi такоi особи вимогам оголошеного конкурсного вiдбору.
t4

1.9 По

завершенню розгляду заяв i документiв претендентiв
конкурсна комiсiя готуе подання на Вчену раду Унiверситету про обрання за
КОНКУРСОМ на замiщення BaKaHTHoi посади Bcix претендентiв, в якому стисло
надас характеристику бiографiчним даним, професiйнiй квалiфiкацii та
iншим досягненням кожного претендента.
1.I0 За результатами розгляду подання конкурсноi KoMicii та
Спiвбесiди з претендентом Вчена рада Унiверситету на ocнoBi результатiв
таемного голосування вiдповiдно до Положення про Вчену раду,Щонецького
Нацiонального медичного унiверситету виносить рiшення про обрання на
ПОСаДУ ДиРекТора бiблiотеки особу, яка наЙкраще продемонструвitла своi
професiйнi здiбностi.
'7.|| Ректор Унiверситету наказом вводить в дiю рiшення Вченоi ради
Унiверситету, однак самостiйно визначас строк, на який укладаеться
контракт iз директором бiблiотеки, аJIе не бiльше, нiж на п'ять poKiB.
7.12 У KoHTpaKTi iз директором бiблiотеки визначаються цiльовi
ПОКаЗники Його дiяльностi, досягнення яких повинна забезпечити особа на
Цiй посадi в разi пiдписання контракту, механiзми перевiрки досягнення
ТаКих цiпьових покilзникiв, а також термiни для досягнення таких цiльових
показникiв.

8

Проведення конкурсного вiдбору при замiщенi вакантних посад
наукових працiвникiв та укладення з ними трудового договору
(контракту)

8.1

Пролонгацiя трудового договору (контракту) iз керiвником
наукового структурного пiдроздiлу / головним, провiдним, старшим
НаУКОВИМ спiвробiтником, науковим спiвробiтником, молодшим науковим

СПiВРОбiтником без проведення конкурсного вiдбору не допускасться, oKpiM
випадкiв, визначених у п. 1.5.2 д).
КВаЛiфiкацiйнi вимоги при замiщеннi вакантних посад наукових
працiвникiв:

8.2

8.2.1
Посади наукових працiвникiв можуть займати особи, якi
МаЮТЬ СТУпiнь магiстра або вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкацiйним

piBHeM спецiалiста (повну вищу ocBiTy), мають лiкарську спецiалiзацiю
за профiлем дiяльностi наукового пiдроздiлу або посаци, мають
НаВЧ€
UIьНометодичнi таlабо HayKoBi працi, якi опублiкованi протягом
ocTaHHix 5 poKiB у вiтчизняних таlабо iноземних (мiжнародних)
рецензованих фахових виданнях, у тому числi у перiодичних виданнях,
включених до мiжнародних наукометричних баз
8.2.2 В Залежностi вiд посади до осiб, якi виявили бажання взяти
участь у KoнKypci, висуваються наступнi вимоги:
а) ПОСаДа
а)
посада ГоЛовного
головного наукового спiвробiтника  доктор наук, який мае
вчене звання, не менше 10 poKiB стажу науковоi роботи, за ocTaHHi п'ять
рокlв не менше 10 публiкацiй, у тому числi не менше однiеi у перiодичних
виданнях, включених до мiжнародних наукометричних баз, таlабо патентiв;
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б)

посада провiдного наукового спiвробiтника  доктор наук або доктор
фiлософii (кандидат наук), який мае вчене звання, не менше 10 poKiB стажу
HayKoBoi роботи, за ocTaHHi 10 poKiB не менше 10 публiкацiй, у тому числi не
менше однiсi
перiодичних виданнях, включених до мiжнародних
наукометричних баз, Tal або патентiв;
в) посада старшого наукового спiвробiтника  доктор наук або доктор
фiлософii (кандидат наук), який мае не менше 5 poKiB стажу науковоi роботи,
за ocTaHHi 5 poKiB не менше 10 публiкацiйтаlабо патентiв;
г) посада наукового спiвробiтника  доктор фiлософii (кандидат наук),
який мае не менше 5 poKiB стажу HayKoBoi роботи, за ocTaHHi 5 poKiB не
менше 5 публiкацlй Tal або патентiв;
д) посада молодшого наукового спiвробiтника доктор фiлософiТ
(кандидат наук) або магiстр.
8.3 Особи, якi виявили бажання зайняти посаду наукового
працiвника та вiдповiдають квЕlJliфiкацiйним вимогам до неi, подають заяву
та вiдповiднi документи до конкурсноi KoMicii.
8.4 Конкурсна комiсiя запрошуе на власне засiдання претендентiв,
розглядас поданi документи, проводить спiвбесiду i оцiнку професiйного
рiвня з кожним претендентом окремо i виносить рiшення про обрання на
посаду наукового спiвробiтника особи, яка найкраще продемонструвала cBoi
професiйнi здiбностi шляхом реалiзацii процедури, визначеноi у п. 2.|2.2
даного Положення. Про час i мiсце проведення засiдання KoMicii мае бути
повiдомлено BciM учасникам конкурсу. Вiдсутнiсть претендента за засiданнi
KoMicii з поважних причин не с пiдставою вiдмови у подальшому розглядi
кандидатури претендента.
8.5 разi, якщо конкурсною комiсiею виявлено невiдповiднiсть
комплекту поданих претендентом документiв або невiрогiднiсть iх змiсту,
особi, яка подitла заяву, направляеться письмове повiдомлення особисто або
ЛиСТоМ
повiдомленням про вручення поштового вiдправлення чи
направлення повiдомлення засобами кур'ерського зв'язку. Таке
повiдомлення направляеться не пiзнiше п'яти робочих днiв з моменту
ВсТановJIення невiдповiдностi такоi особи вимогам оголошеного конкурсного
вiдбору.
8.б Результати конкурсу не пiзнiше 30 календарних днiв з дня
затвердження перелiку учасникiв конкурсу виносяться на розгляд та
затвердження Вченоi ради Унiверситету
8.7 Конкурс вважаеться таким, що не вiдбувся, у разi потреби
оголошусться повторно, якщо
а) пiд час проведення конкурсу не подано жодноi заяви;
б) ЖОДна з осiб, якi виявили бажання взяти участь у KoнKypci, не була до
нього допущена;
в) жоден з учасникiв конкурсу (сдиний учасник конкурсу)
набрав
"е
бiльше половини голосiв складу KoMicii;
г) переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.
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8.8

Вчена рада Унiверситету за поданням конкурсноI KoMicii

затверджуе результати конкурсу

8.9

Iнформацiя

про переможцiв конкурсу оприлюднюеться

на

офiцiйному вебсайтi Унiверситету
8.10 На пiдставi прийнятого рiшення та заяви переможця конкурсу з
урахуванням статей 2| 2З Кодексу законiв про працю Украiни з ним
укладасться контракт або трудовий договiр (безстроковий, що укладаеться на
невизначений строк; на визначений сц)ок, встановлений за погодженням
cTopiH; такий, що укJIадаеться на час виконання певноi роботи).
8.11 Обранi за конкурсом HayKoBi працiвники, з якими укладено
трудовий договiр на невизначений строк або укладено контракт або трудовий
договiр на строк, встановлений за погодженням cTopiH, бiльше п'яти poKiB,
проходять атестацiю у встановленому законодавством порядку.

i
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