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1. Загальні положення

1.1. Положення про Порядок проведення конкурсного відбору під час 
прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад 
науково-педагогічних працівників у Запорізькому державному медичному 
університеті (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, 
Кодексу законів про працю України, Закону України «Про вищу освіту», Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» від 
05.10.2015р. № 1005 (зі змінами), Статуту та Колективного договору 
Запорізького державного медичного університету (далі - Університет).

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору під 
час прийняття на роботу, продовження трудових відносин і звільнення з посад 
науково-педагогічних працівників в Університеті та забезпечує принцип 
автономії вищого навчального закладу й удосконалення умов праці для 
стимулювання ініціативності та самостійності науково-педагогічних працівників 
з урахуванням індивідуальних здібностей і професійних навиків, посилення 
спільної відповідальності ректорату та працівників.

1.3. Дія Положення поширюється на посади науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти визначені у ст. 55 Закону України «Про вищу



освіту»: ректор; проректор, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім 
або науковим процесом; декан факультету, діяльність якого безпосередньо 
пов’язана з освітнім або науковим процесом; директор бібліотеки; завідувач 
кафедри; професор; доцент; старший викладач, викладач, асистент, викладач- 
стажист.

1.4. Обрання та призначення на посаду ректора здійснюється відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» і Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України 
„Про вищу освіту44».

1.5. Обрання, призначення та звільнення з посади ректора Університету 
регламентується Законом України «Про вищу освіту» та Методичними 
рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу вищої освіти, що затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 05 грудня 2014 р. № 726 (із змінами).

1.6. Ректор за погодженням з органом студентського самоврядування 
приймає рішення про призначення проректорів. Звільнення вищезазначених 
посад погодження органу студентського самоврядування Університету не 
передбачає. Проректора (діяльність яких пов’язана з освітнім та/або науковим 
процесом) призначаються та звільняються з посад за погодженням Вченої ради 
Університету та МОЗ України.

Рішення щодо продовження трудових відносин з працівником на посаді 
проректора, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим 
процесом, приймається ректором за погодженням з Вченою радою Університету 
та органом студентського самоврядування шляхом укладення контракту на строк 
не більше 5 років.

1.7. Для забезпечення безперервності освітнього процесу ректор 
Університету має право призначати науково-педагогічних працівників за 
строковим трудовим договором до проведення конкурсного заміщення 
вакантних посад у поточному навчальному році.

Особи, не обрані за конкурсом, підлягають звільненню згідно діючого 
законодавства України.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу 
наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних 
працівників можуть заміщуватися за строковим трудовим договором на умовах 
сумісництва у поточному навчальному році.



У зв’язку з виробничою необхідністю, аспіранти можуть залучатися на 
роботу на посади викладача-стажиста або асистента не більш як на 0,5 ставки за 
строковим трудовим договором на навчальний рік.

Випускники аспірантури і докторантури приймаються на науково- 
педагогічну роботу без оголошення конкурсу на умовах строкового трудового 
договору строком до 3 років. Після трирічного терміну перебування випускників 
аспірантури і докторантури на вакантних посадах, трудові відносини з ними 
можуть бути продовжені на конкурсних умовах.

1.8. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які 
мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня або освітньо- 
кваліфікаційного рівня, прирівняного до магістерського, або науковий ступінь 
та/або вчене звання, а також випускники магістратури, аспірантури, клінічної 
ординатури та докторантури.

1.9. Заміщення посад викладачів-стажистів відбувається без конкурсу.
1.10. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з 

посади ректором Університету. Відповідно до чинного законодавства України 
педагогічні працівники проходять атестацію, що визначає відповідність 
працівників займаній посаді.

2. Конкурс. Конкурсна комісія. Етапи проведення конкурсу.

2.1. Конкурс
Прийом на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на 

основі конкурсного відбору.
Конкурс - спеціальна форма добору персоналу, що має на меті забезпечити 

вибори претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників 
Університету з числа осіб, які найбільше відповідають вимогам сучасної вищої 
освіти, що визначаються кваліфікаційними характеристиками відповідних посад, 
на засадах відкритості, гласності, законності, неупередженого ставлення до 
кандидатів на заняття посад, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості 
рішень конкурсної комісії.

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників
проводиться:

• у разі наявності вакантних посад.
Посада вважається вакантною після звільнення науково-педагогічного 

працівника на підставах, передбачених чинним законодавством України про 
працю (закінчення строку дії контракту, дострокового припинення (розірвання) 
строкового трудового договору (контракту), а також при введенні нової посади 
до штатного розпису Університету);



• на посади, які, згідно з наказом ректора, зайняті на термін до проведення 
конкурсу;

- у зв’язку із закінченням строку дії трудового договору (контракту) з 
науково-педагогічним працівником щодо якого сторонами не прийнято рішення 
про продовження трудових відносин на новий строк, як це передбачено розділом 
5 цього Положення.

У цьому випадку контракт з обраною особою укладається з наступного дня 
після завершення попереднього контракту.

У випадку, коли обрана особа працювала до проведення конкурсу або 
обрана Вченою радою Університету на нову посаду контракт укладається з дати 
обрання Вченою радою Університету (факультету).

Конкурс не оголошується на посади:
- науково-педагогічних працівників, які вивільнені тимчасово (відпустка у 

зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного/шестирічного віку, творча відпустка, мобілізація, підвищення 
кваліфікації тощо);

- доцента або професора, коли вона заміщується проректором, деканом 
факультету, який поєднував її з педагогічною роботою на умовах погодинної 
оплати праці на відповідній кафедрі та прийняв рішення перейти на посаду 
науково-педагогічного працівника як основну роботу;

- науково-педагогічних працівників, у яких закінчується строк дії 
строкового трудового договору (контракту), і щодо яких прийнято рішення про 
продовження з ними трудових відносин;

- частково заміщені іншими науково-педагогічними працівниками на 
умовах сумісництва.

Заміщення посади декана факультету, завідувача кафедри новоствореного 
факультету, кафедри під час об’єднання (злиття) відбувається шляхом 
проведення конкурсу.

Ректор своїм наказом призначає виконувача обов’язків декана факультету, 
завідувача кафедри на строк до проведення конкурсного відбору, але не довше, 
ніж до закінчення навчального року.

Поділ або об’єднання підрозділів (факультетів, кафедр), а також зміна 
назви кафедри не є підставою для оголошення конкурсу та проведення 
дострокових виборів науково-педагогічних працівників, крім посади керівника 
підрозділу (декана, завідувача кафедри).

Рішення про проведення конкурсу на заміщення посади науково- 
педагогічного працівника в порядку конкурсного відбору або обрання за 
конкурсом оголошує ректор, про що видається відповідний наказ в Університеті.



Оголошення про проведення конкурсу, терміни й умови його проведення 
публікуються на офіційному веб-сайті Університету та у друкованих засобах 
масової інформації.

Конкурсний відбір на заміщення посади науково-педагогічного працівника 
оголошується не пізніше ніж через два місяці після набуття нею статусу 
вакантної або не раніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії трудового 
договору (контракту) з науково-педагогічним працівником, який перебуває на 
цій посаді.

Дата публікації оголошення вважається першим днем оголошення 
конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсу, що публікується на веб-сайті 
Університету та у друкованих засобах масової інформації, зазначаються такі 
відомості:

• повна назва Університету;
• перелік вакантних посад;
• строк подання документів для участі в конкурсі;
• адреса та номери телефонів Університету.
В оголошенні про проведення конкурсу, що публікується на веб-сайті 

Університету додатково зазначається перелік документів, які необхідно подати 
для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститись додаткова інформація, яка не суперечить 
чинному законодавству України.

Про зміни умов оголошеного конкурсу або його скасування видається 
наказ по Університету, про що розміщується інформація у відповідних засобах 
масової інформації та на офіційному веб-сайті Університету.

2.2. Конкурсна комісія
Для здійснення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково- 

педагогічних працівників Університету та перевірки наданих кандидатами 
документів створюється постійно діюча Конкурсна комісія. Своїм наказом про 
створення комісії ректор визначає голову, заступника та членів конкурсної 
комісії.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів комісії шляхом відкритого або таємного голосування. У разі 
рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії є правомірним, якщо у засіданні взяли участь не менше 2/3 
від її складу.

До основних функцій конкурсної комісії належать:



• перевірка відповідності своєчасно поданих претендентами документів до 
вимог, встановлених до науково-педагогічних працівників Законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», умов конкурсу та цього Положення.

• надання ректору та Вченій раді Університету (факультету) 
обґрунтованих пропозицій (рекомендацій) щодо претендентів на посади 
науково-педагогічних працівників.

Конкурсна комісії здійснює свою діяльність у відповідності до Положення 
про Конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників Університету.

2.3. Етапи проведення конкурсу для науково-педагогічних 
працівників кафедр.

Конкурс проводиться поетапно та складається з наступних етапів:
• публікація оголошення;
• прийняття документів та їх попередній розгляд конкурсною комісією на 

відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади;
• наказ про допуск до участі в конкурсному відборі;
• для завідувача кафедри - засідання кафедри та засідання Вченої ради 

факультету;
• для інших науково-педагогічних працівників кафедр (професор, доцент, 

старший викладач, викладач, асистент) - засідання кафедри (може проводитись 
у дистанційному режимі (он-лайн) або у звичайному режимі (оф лайн));

• після отримання пропозицій Вченої ради факультету та кафедри 
засідання Конкурсної комісії з запрошенням претендентів на посаду (може 
проводитись у дистанційному режимі (он-лайн) або у звичайному режимі (оф 
лайн));

• для деканів погодження кандидатур органом громадського 
самоврядування факультету;

• обрання кандидатів Вченою радою Університету або факультету.
Про зміни умов оголошеного конкурсу або його скасування видається 

наказ ректора, про що розміщується інформація у відповідних друкованих 
засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Університету.

Документи щодо участі у конкурсі подаються особисто претендентом або 
надсилаються поштою.

Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх 
попередній розгляд здійснюється секретарем конкурсної комісії на відповідність 
умовам конкурсу.

Строк подання документів для участі в конкурсі становить один місяць з 
дня опублікування оголошення про конкурс.



Якщо закінчення терміну дії оголошення припадає на неробочий день, 
останнім днем подання документів вважається перший після нього робочий день.

Останній день подання документів до Університету закінчується 
відповідно до режиму роботи Університету.

Документи, що надійшли з порушенням встановленого строку для їх 
подання, не розглядаються і повертаються кандидату.

Комплектність документів поданих кандидатами до Університету 
перевіряється секретарем Конкурсної комісії.

За відсутності повного комплекту документів кандидата документи не 
приймаються до розгляду і повертаються йому під особистий підпис.

У випадку виявлення фактів подання кандидатом які не відповідають 
дійсності або зіпсованих офіційних документів, такий кандидат не допускається 
до участі у конкурсному відборі, а його документи повертаються.

Для особи, яка подала заяву, і не відповідає вимогам оголошеного 
конкурсу, у зв’язку з чим не допускається до участі в ньому, рішення про відмову 
в участі у конкурсі повідомляється головою Конкурсної комісії письмово 
шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення поштового 
відправлення чи направлення повідомлення засобами кур’єрського зв’язку тощо.

Таке повідомлення надсилається не пізніше 3-х робочих днів з моменту 
встановлення невідповідності такої особи вимогам оголошеного конкурсу.

Рішення про відмову щодо участі у конкурсі може бути оскаржене 
претендентом на посаду у встановленому чинним законодавством України 
порядку.

Не допускається невмотивована відмова в допуску до участі в конкурсі.
В разі відповідності документів встановленим вимогам секретар 

Конкурсної комісії готує проект наказу про допуск до участі в конкурсному 
відборі впродовж 5 робочих днів після закінчення строку подання заяв та 
документів та передає копію наказу на відповідну кафедру. Проект наказу про 
допуск до участі в конкурсному відборі керівників структурних підрозділів 
(деканів факультеті, завідувачів кафедр тощо) підписує ректор, а інших науково- 
педагогічних працівників - перший проректор.

Після отримання копії наказу про допуск до участі в конкурсному відборі 
відбувається попереднє обговорення кандидатур претендентів на заміщення 
вакантних посад на засіданнях кафедр. Таке обговорення відбувається у 
присутності претендента, (у разі відсутності претендента кандидатура 
обговорюється лише за його письмової згоди). Предметом обговорення є звіт про 
роботу претендентів за попередній період (незалежно від посади, якщо вони 
працювали в цьому навчальному закладі), а для завідувачів кафедри також 
запропоновані ними програми розвитку кафедри.



Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 
запропонувати йому попередньо прочитати пробні лекції, провести практичні 
заняття в присутності науково-педагогічних працівників кафедри.

Висновки кафедри щодо кандидатури претендента/тів можуть 
затверджуватись відкритим або таємним голосуванням, форму якого кафедра 
визначає сама. За наявності окремої думки учасників засідання (кафедри та/або 
Вченої ради факультету) вона викладається у письмовому вигляді і додається до 
висновків та рекомендацій відповідно. У подальшому висновки кафедри та 
рекомендації Вченої ради факультету передаються секретарю Конкурсної комісії 
та залучається до справи претендента (претендентів) для подальшого розгляду 
на засіданні Конкурсної комісії та на Вченій раді Університету.

У голосуванні на засіданні кафедри беруть участь з правом голосу всі 
члени трудового колективу кафедри, в т.ч. навчально-допоміжний персонал 
(основним місцем роботи для яких є Університет.

Рішення вважається правомочним за умови присутності на засіданні не 
менш як двох третин від загальної кількості штатних працівників кафедри.

За результатами засідання оформлюється протокол засідання кафедри.
Засідання кафедри, на якому обговорюються кандидатури претендентів на 

посаду завідувача кафедри, за дорученням ректора проводить проректор або 
декан факультету.

Протокол кафедри передається на розгляд Вченої ради факультету.
Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри, Вченої ради 

факультету на засіданні Конкурсної комісії. Негативний висновок кафедри не є 
підставою для відмови претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою.

Повний пакет документів, включаючи витяг з протоколу засідання 
кафедри, витяг з протоколу Вченої ради факультету тощо, отримані та перевірені 
щодо комплектності секретарем Конкурсної комісії відповідно до вимог 
конкурсного відбору, подаються голові комісії для розгляду. Голова комісії за 
наявності позитивного висновку секретаря комісії щодо відповідності поданих 
документів формальним вимогам, призначає засідання комісії. Конкурсна 
комісія розглядає подані матеріали у присутності кандидатів на посаду та 
керівників відповідних структурних підрозділів і ухвалює відкритим 
голосуванням рішення щодо рекомендації (не рекомендації) Вченій раді 
Університету (факультету) щодо обрання на посаду.

За рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.
Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників 

можуть ознайомитись із цим Положенням на офіційному сайті Університету.
2.4. Перелік документів для участі у конкурсному відборі:



Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає секретарю 
Конкурсної комісії Університету такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
- особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
- список наукових праць (за звітній період - для претендентів, які 

обираються на новий строк; за весь період науково-педагогічної діяльності - для 
претендентів, які обираються на посаду вперше), складений відповідно до 
наведеного зразка (додаток 1);

- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним 
законодавством України документи);

- звіт про навчально-методичну, лікувально-діагностичну (для клінічних 
кафедр), виховну, науково-дослідницьку роботу за попередній період;

Від претендента, який працював в Університеті до проведення конкурсу 
(за основним місцем роботи або за сумісництвом), надається звіт про свою 
роботу за попередній період.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, 
що засвідчують його професійні якості.

Претенденти на заміщення посад науково-педагогічних працівників мають 
бути також своєчасно поінформовані про дату та місце проведення засідання 
кафедри, Конкурсної комісії, Вченої ради Університету (факультету), на яких 
відбудеться обговорення кандидатур претендентів на посаду та вибори.

3. Порядок обрання на вакантні посади деканів факультетів та 
науково-педагогічних працівників кафедр

3.1. Обрання декана факультету.
Декан факультету обирається з числа науково-педагогічних працівників, 

які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 
факультету, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 
5 років, користуються авторитетом у колективі працівників та здобувачів вищої 
освіти.

Ректор за згодою більшості від повного складу органу громадського 
самоврядування факультету призначає керівника факультету на строк до п'яти 
років та укладає з ним контракт (стаття 43 Закону «Про вищу освіту»).

Конкурс на заміщення посади декана факультету оголошується за наказом 
ректора Університету не пізніше ніж через два місяця після набуття нею статусу 
вакантної або не раніше, ніж за три місяця до закінчення терміну дії трудового 
договору (контракту).



Оголошення про проведення конкурсу, терміни й умови його проведення 
публікуються в засобах масової інформації за місцем знаходження Університету 
та на офіційному сайті Університету.

Заяви про участь у конкурсі подаються секретарю Конкурсної комісії на 
ім’я ректора Університету.

Претендентом до заяви, крім документів визначених пунктом 2.4. 
додається перспективна програма діяльності факультету на наступні п’ять років.

Претендент, за його бажанням, може надати й інші документи, що 
засвідчують його професійні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Розгляд документів претендентів на посаду декана факультету щодо їх 

відповідності вимогам чинного законодавства України здійснює постійна діюча 
конкурсна комісія. Конкурсна комісія впродовж 5 робочих днів розглядає 
документи претендентів і про свої висновки протокольно повідомляє ректора. 
Якщо особа, яка подала документи, не відповідає вимогам конкурсу, вона не 
допускається до участі у конкурсі та отримує повідомлення за підписом голови 
Конкурсної комісії та ректора.

В разі відповідності документів встановленим вимогам секретар 
Конкурсної комісії готує проект наказу про допуск до участі в конкурсному 
відборі впродовж 5 робочих днів після закінчення строку подання заяв та 
документів.

Завершальним етапом конкурсного відбору на посаду декана факультету є 
обговорення кандидатури (кандидатур) претендента (претендентів) на зборах 
(Конференції) трудового колективу факультету. Оголошення про збори 
трудового колективу факультету із зазначенням дати, місця проведення, списку 
претендентів на посаду декана факультету розміщується на сайті Університету 
не пізніше ніж за три дні до проведення зборів.

Предметом обговорення є звіт за попередній період їх трудової діяльності 
(контракту) та запропоновані програми розвитку факультету.

На Зборах трудового колективу факультету, на яких розглядається питання 
щодо погодження призначення на посаду декана факультету, головуючим за 
дорученням ректора є один із проректорів.

Після самопрезентації та обговорення програм претендентів відбувається 
голосування.

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 
комісія із членів (делегатів) Зборів (Конференції) в кількості не менше трьох 
членів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії, за необхідності - 
заступника, а також секретаря. Вказану дію фіксує в протоколі свого засідання.



Лічильна комісія:
перевіряє наявність кворуму, необхідного для повноважного 

голосування;
- перевіряє наявність та відповідність бюлетенів для голосування;
- забезпечує учасників засідання бюлетенями для голосування;
- визначає результати голосування та фіксує їх в своїх протоколах;
- подає Зборам (Конференції) на затвердження свої протоколи (доповідає 

голова комісії);
- розглядає скарги щодо порушення порядку голосування.
Рішення Зборів (Конференції) приймаються простою більшістю голосів 

присутніх делегатів, за винятком, випадків, коли нормативно-правовими актами 
чи локальними актами Університету або факультету встановлено інший порядок.

Рішення Зборів оформлюється протоколом за підписами Голови та 
секретаря.

Протокол має містити відомості щодо:
- кількості присутніх делегатів;
- порядку денного;
- обговорення питань порядку денного за схемою: слухали - виступили - 

голосували - ухвалили ;
- висвітлення окремих думок;
- підписів Голови та секретаря.
Документи, що затверджуються рішенням Зборів (Конференції), 

додаються до протоколу.
Протоколи Зборів' (Конференції) та лічильної комісії, а також лист 

присутності з реєстрації делегатів та інші документи зберігаються у секретаря 
Зборів.

Сформований у двох екземплярах та підписаний протокол завіряється 
печаткою деканату факультету ЗДМУ та зберігається у секретаря Зборів 
(Конференції) протягом року, після чого перший екземпляр передається в архів 
ЗДМУ.

Рішення зборів (Конференції) вважається дійсним, якщо в зборах 
(Конференції) брало участь не менше 50% (2/3) її статутного складу.

Під час голосування прізвища всіх претендентів на зайняття відповідної 
посади вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен делегат 
зборів (Конференції) голосує лише за одну кандидатуру претендента. При всіх 
інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними. Рішення про 
рекомендацію претендентів (претендента) на посаду декана факультету 
оформлюється як витяг із протоколу Зборів трудового колективу факультету із



зазначенням кількості набраних за його кандидатуру голосів і з копією 
протоколу лічильної комісії направляється ректору Університету.

Погодженою кандидатурою вважається особа, яка набрала більше 50%+1 
голосів від статутного складу зборів трудового колективу.

Якщо під час проведення конкурсу на посаду декана жоден претендент не 
набрав більше 50% голосів від складу Зборів (Конференції) трудового колективу 
конкурс вважається таким що не відбувся та оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь не більше двох 
претендентів на зайняття посади декана факультету і за результатами 
голосування переможець конкурсу не був виявлений, то конкурс вважається 
таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому брали участь два або більше 
претендентів на зайняття посади декана факультету, голоси розділились порівну, 
проводиться повторне голосування на тих же зборах трудового колективу. При 
повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається таким, що 
не відбувся, і оголошується повторно.

Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто. Підрахунок 
голосів членами лічильної комісії починається після закінчення голосування.

Бюлетень для голосування може бути недійсним, якщо:
- позначка у бюлетені проставлена більше як за одного кандидата;
- не поставлена жодна позначка;
- зміст волевиявлення не можливо встановити з інших причин.
Лічильна комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол,

який затверджується зборами (конференцією) трудового колективу факультету 
відкритим голосуванням.

Погодження зборами трудового колективу факультету кандидатури на 
посаду декана факультету, про що приймається рішення та протокол передається 
вченому секретарю Університету.

Погодження кандидатури на посаду декана факультету Зборами 
(Конференцією) трудового колективу може відбуватися у дистанційному режимі 
з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів у 
визначений час у визначеному навчальному корпусі.

Вчена рада підтримує рішення трудового колективу факультету та надає 
пропозиції ректору для укладення контракту. Протокол трудового колективу 
факультету та погодження Вченої ради Університету є підставою для укладення 
контракту з погодженою особою і видання наказу ректора про прийняття або 
затвердження її на посаді.

Декан факультету здійснює свої повноваження на постійній основі.
3.2. Обрання директора Бібліотеки.



Директор бібліотеки обирається за конкурсом таємним голосуванням 
Вченою радою Університету з урахуванням рекомендації трудового колективу 
бібліотеки, строком до 5 років.

Кандидатуру директора бібліотеки попередньо обговорюють на засіданні 
Зборів трудового колективу бібліотеки із застосуванням процедури відкритого 
прямого голосування. Засідання Зборів трудового колективу бібліотеки, на 
якому обговорюються кандидатури на посаду директора бібліотеки, за 
дорученням ректора, проводить один із проректорів Університету.

Претендент на посаду директора бібліотеки виступає перед Зборами 
трудового колективу бібліотеки зі звітом попередньої роботи та програмою 
розвитку бібліотеки.

3.3. Обрання завідувача кафедри.
Завідувач кафедри обирається з числа науково-педагогічних працівників, 

які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 
кафедри.

При поділі кафедри її завідувач може призначатися на посаду завідувача 
однієї із новостворених кафедр наказом ректора. У цьому випадку посада 
завідувача іншої кафедри заміщується за конкурсом. Виконання обов’язків 
завідувача кафедри, де ця посада вакантна, до проведення конкурсу покладається 
наказом ректора на одного з провідних науково-педагогічних працівників 
кафедри.

Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням 
Вченою радою Університету з урахуванням пропозицій Вченої ради факультету 
та кафедри строком на п’ять років.

Кандидатури претендентів на заміщення посади завідувача кафедри 
попередньо обговорюються на засіданні відповідної кафедри в їх присутності. 
На засіданні кафедри, на якій обговорюються кандидатури претендентів на 
посаду завідувача кафедри, беруть участь з правом голосу всі члени трудового 
колективу кафедри, в т. ч. навчально-допоміжний персонал (основним місцем 
роботи для яких є Університет).

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 
запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття.

Засідання кафедри та Вченої ради факультету, на яких обговорюються 
кандидатури претендентів на посаду завідувача кафедри, проводить ректор 
Університету, або особа, яка його заміщує, один із проректорів або декан 
факультету.

Засідання кафедри, Вченої ради факультету може відбуватися у 
дистанційному режимі.



Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри та Вченої 
ради факультету на засіданні Конкурсної комісії до засідання Вченої ради 
Університету.

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в 
розгляді його кандидатури Вченою радою Університету (факультету).

Висновки кафедри, Вченої ради факультету та Конкурсної комісії про 
професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації 
передаються на розгляд Вченої ради Університету.

Обрання завідувача кафедри Вченою радою Університету проводиться 
таємним голосуванням.

Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на посаду 
завідувача кафедри оголошується висновок кафедри та трудового колективу 
факультету і проводиться обговорення в їх присутності.

Прізвища претендентів на зайняття посади завідувача кафедри вносяться 
до одного бюлетеня для таємного голосування. Кожен член Вченої ради 
Університету має право голосувати лише за одну кандидатуру претендента. При 
всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними.

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 
комісія із членів Вченої ради в кількості не менше трьох членів Вченої ради.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії, за необхідності - 
заступника, а також секретаря. Вказану дію фіксує в протоколі свого засідання.

Лічильна комісія:
перевіряє наявність кворуму, необхідного для повноважного 

голосування;
- перевіряє наявність та відповідність бюлетенів для голосування;
- забезпечує учасників засідання бюлетенями для голосування;
- визначає результати голосування та фіксує їх в своїх протоколах;
- подає Вченій раді Університету на затвердження свої протоколи 

(доповідає голова комісії);
- розглядає скарги щодо порушення порядку голосування.
Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада Університету відкритим 

голосуванням.
Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо 

в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради, присутніх на 
засіданні.

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % + 1 голосів 
присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь не більше двох 
претендентів на зайняття посади завідувача кафедри і за результатами



голосування переможець конкурсу не був виявлений, то конкурс вважається 
таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь два або більше 
претендентів на зайняття посади завідувача кафедри, голоси розділились 
порівну, проводиться повторне голосування на засіданні Вченої ради, дату якого 
визначає голова Вченої ради. При повторенні такого самого результату 
голосування конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується 
повторно.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більше двох 
претендентів на зайняття посади завідувача кафедри, переможець не виявлений, 
проводиться повторне голосування по двом кандидатурам, які набрали 
найбільшу кількість голосів, на засіданні Вченої ради, дату якого визначає голова 
Вченої ради.

Якщо при проведенні конкурсу на зайняття посади завідувача кафедри не 
було подано жодної заяви або переможець конкурсу не був виявлений за 
результатами повторного голосування, то конкурс також вважається таким, що 
не відбувся, і оголошується повторно.

Рішення Вченої ради Університету є підставою для укладення контракту з 
обраною особою і видання наказу ректора, або особи, яка його заміщує, про 
прийняття або затвердження її на посаді.

Засідання Вченої ради Університету може відбуватися у дистанційному 
режимі з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання 
бюлетенів у визначений час у визначеному навчальному корпусі.

3.4. Обрання професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, 
асистентів кафедри.

Професор обирається з числа науково-педагогічних працівників, які мають 
науковий ступінь або вчене звання.

Професор обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою 
Університету з урахуванням рекомендації кафедри строком до п’яти років.

Доцент, старший викладач, викладач, асистент обирається з числа науково- 
педагогічних працівників відповідно до вимог передбачених пунктами 5-8 
розділу 4 цього Порядку.

Доцент, старший викладач, які вперше обираються на посади 
обираються за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою Університету з 
урахуванням рекомендації кафедри та Конкурсної комісії строком до п’яти років.

Доцент, старший викладач, які повторно обираються на посади, а. також 
викладачі і асистенти можуть обиратися за конкурсом таємним голосуванням 
Вченою радою факультету у разі делегування їй таких повноважень Вченою



радою Університету, з урахуванням рекомендації кафедри та Конкурсної комісії 
строком до п’яти років.

Кандидатури претендентів на заміщення посади професора, доцента, 
старшого викладача, викладача, асистента попередньо обговорюються на 
засіданні відповідної кафедри в їх присутності. На засіданні кафедри, на якій 
обговорюються кандидатури претендентів на заміщення посади професора, 
доцента, старшого викладача, викладача, асистента кафедри, беруть участь з 
правом голосу всі члени трудового колективу кафедри, в т. ч. навчально- 
допоміжний персонал, працівники, (основним місцем роботи для яких є 
Університет).

Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може 
запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні зайняття.

Висновки кафедри та Конкурсної комісії про професійні та особисті якості 
претендентів та відповідні рекомендації передаються на розгляд Вченої ради 
Університету або факультету.

Претенденти мають бути ознайомлені з висновками кафедри до засідання 
Вченої ради Університету або факультету.

Негативний висновок кафедри не дає права відмовляти претенденту в 
розгляді його кандидатури Вченою радою.

Обрання професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента 
відповідною Вченою радою проводиться таємним голосуванням.

Перед голосуванням щодо кожної кандидатури претендентів на посаду 
професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента проводиться 
обговорення кандидатури в їх присутності, після чого оголошується висновок 
кафедри та Конкурсної комісії.

Прізвища претендентів на зайняття посади професора, доцента, старшого 
викладача, викладача, асистента вносяться до одного бюлетеня для таємного 
голосування. Кожен член Вченої ради Університету має право голосувати лише 
за одну кандидатуру претендента. При всіх інших варіантах голосування 
бюлетені вважаються недійсними.

Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається лічильна 
комісія із числа членів Вченої ради Університету або факультету в кількості не 
менше трьох членів Вченої ради.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за необхідності - 
заступника, а також секретаря. Вказану дію фіксує в протоколі свого засідання.

Лічильна комісія:
перевіряє наявність кворуму, необхідного для повноважного 

голосування;
- перевіряє наявність та відповідність бюлетенів для голосування;



- забезпечує учасників засідання бюлетенями для голосування;
- визначає результати голосування та фіксує їх в своїх протоколах;
- подає Вченій раді Університету або факультету на затвердження свої 

протоколи (доповідає голова комісії);
- розглядає скарги щодо порушення порядку голосування.
Протокол лічильної комісії затверджує Вчена рада Університету або 

факультету відкритим голосуванням.
Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо 

в голосуванні взяли участь не менше 2/3 членів Вченої ради, присутніх на 
засіданні.

Обраним вважається претендент, який набрав більше 50 % + 1 голосів 
присутніх на засіданні членів Вченої ради.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь не більше двох 
претендентів на зайняття посади професора, доцента, старшого викладача, 
викладача, асистента і за результатами голосування переможець конкурсу не був 
виявлений, то конкурс вважається таким, що не відбувся, і оголошується 
повторно.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь два або більше 
претендентів на посаду професора, доцента, старшого викладача, викладача, 
асистента голоси розділились порівну, проводиться повторне голосування на 
засіданні Вченої ради, дату якого визначає голова Вченої ради. При повторенні 
такого самого результату голосування конкурс вважається таким, що не 
відбувся, і оголошується повторно.

Якщо при проведенні конкурсу, в якому взяли участь більше двох 
претендентів на зайняття посади професора, доцента, старшого викладача, 
викладача, асистента переможець не виявлений, проводиться повторне 
голосування по двом кандидатурам, які набрали найбільшу кількість голосів, на 
засіданні Вченої ради, дату якого визначає голова Вченої ради.
Якщо при проведенні конкурсу на посаду професора, доцента, старшого 
викладача, викладача, асистента не було подано жодної заяви або переможець 
конкурсу не був виявлений за результатами повторного голосування, то конкурс 
також вважається таким, що не відбувся, і оголошується повторно.

Засідання Вченої ради Університету може відбуватися у дистанційному 
режимі з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання 
бюлетенів у визначений час у визначеному навчальному корпусі.

Рішення Вченої ради є підставою для укладення трудового договору 
(контракту) з обраною особою і видання наказу ректора, або особи, яка його 
заміщає, про прийняття або затвердження її на посаді



Термін контракту встановлюється за погодження сторін. Вносити 
пропозиції щодо терміну контракту має право кожна із сторін.

4. Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення 
посад науково-педагогічних працівників

Претенденти на посади науково-педагогічних працівників повинні 
відповідати наступним загальним вимогам:

•Відповідно до ч. 9 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», посади 
науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають:

• науковий ступінь або вчене звання;
•мають освітній ступінь магістра. При цьому вища освіта за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності 
Законом України «Про вищу освіту» прирівнюється до вищої освіти ступеня 
магістра (п. 2 ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про 
вищу освіту»).

•Згідно з ч. 10 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», закладом вищої 
освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові вимоги 
до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників.

•Окрім загальних вимог до претендентів на заміщення посад науково- 
педагогічних працівників Університету цим Порядком встановлюються 
додаткові вимоги:

• до посади проректора - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 
(доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи професора, 
стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 (п’яти) років;

• до посади декана факультету - повинен мати науковий ступінь 
кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента 
чи професора відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної 
роботи не менше 5 (п’яти) років;

• до посади завідувача кафедри:
• клінічної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 

(доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи професора 
відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 
(п’яти) років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з 
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати); 
вищу (першу) кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю, що 
відповідає профілю кафедри;

• теоретичної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 
(доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи професора



відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 
(п’яти) років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з 
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);

• до посади професора:
• клінічної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 

(доктора філософії) чи доктора наук або вчене звання доцента чи професора 
відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 
(п’яти) років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з 
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати); 
вишу (першу) кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю, що 
відповідає профілю кафедри;

• теоретичної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 
(доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента чи професора 
відповідно до профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 
(п’яти) років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з 
оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);

• до посади доцента:
• клінічної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 

(доктора філософії) чи доктора наук або вчене звання доцента відповідно до 
профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років у 
закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не 
менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати); кваліфікаційну 
лікарську категорію за спеціальністю, що відповідає профілю кафедри;

• теоретичної кафедри - повинен мати науковий ступінь кандидата наук 
(доктора філософії) чи доктора наук та/або вчене звання доцента відповідно до 
профілю кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років у 
закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти з оплатою праці не 
менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);

• до посади старшого викладача - повна вища освіта відповідного 
напрямку підготовки (магістр або спеціаліст); бажано наявність наукового 
ступеня кандидата наук (доктора філософії). Стаж науково-педагогічної роботи 
не менше 3 (трьох) років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної 
освіти з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної 
плати);

• до посади викладача - повна вища освіта відповідного напрямку 
підготовки (магістр або спеціаліст); бажано наявність наукового ступеня 
кандидата наук (доктора філософії або доктора наук) або стаж наукової, науково- 
педагогічної роботи не менше 2 (двох) років у закладах вищої освіти або закладах 
післядипломної освіти;



• до посади асистента:
• клінічної кафедри - повна вища освіта відповідного напрямку 

підготовки (магістр або спеціаліст); бажано - наявність наукового ступеня 
кандидата наук (доктора філософії або доктора наук). Стаж науково-педагогічної 
роботи не вимагається; кваліфікаційну лікарську категорію або сертифікат 
лікаря-спеціаліста за спеціальністю, що відповідає профілю кафедри;

• теоретичної кафедри - повна вища освіта відповідного напрямку 
підготовки (магістр або спеціаліст); наявність наукового ступеня кандидата наук 
(доктора філософії або доктора наук). Стаж науково-педагогічної роботи не 
вимагається;

• до посади директора бібліотеки - повна вища освіта гуманітарного 
спрямування та післядипломна освіта в галузі організації та управління 
бібліотеками. Стаж бібліотечної роботи - не менше 5 (п’яти) років.

5. Продовження трудових відносин з науково- педагогічними 
працівниками

• Якщо у науково-педагогічного працівника (крім декана факультету 
завідувача кафедри, директора бібліотеки) закінчується термін дії строкового 
трудового договору (контракту) і досягнуто домовленості про продовження 
трудових відносин на новий строк (за погодженням з кафедрою за таку 
пролонгацію), конкурс не оголошується, і з таким працівником укладається 
строковий трудовий договір (контракт) на строк від одного до п’яти років за 
згодою сторін.

• В цьому випадку науково-педагогічний працівник зобов’язаний за два 
місяці до закінчення строку дії строкового трудового договору (контракту) 
звернутися із заявою до ректора про продовження з ним трудових відносин.

Неподання такої заяви у вказаний термін вважатиметься відмовою 
науково-педагогічного працівника від переукладання строкового трудового 
договору (контракту).

• Науково-педагогічний працівник, якому продовжується строковий 
трудовий договір (контракт), подає ректору Університету такі документи:

• заяву на ім’я ректора;
• звіт про роботу (навчальну, лікувальну, наукову, виховну);
• перелік наукових праць за період строкового трудового договору 

(контракту);
• витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на продовження 

строку трудового договору (контракту);
• особовий листок з обліку кадрів.



6. Припинення трудових правовідносин (звільнення з посад)

• Припинення трудових правовідносин з науково-педагогічними 
працівниками може відбуватися за наявністю підстав і в порядку, передбаченому 
чинним законодавством України про працю.

• У разі не обрання на новий строк за конкурсом науково-педагогічного 
працівника трудові відносини з ним припиняються у зв’язку із закінченням 
строку дії строкового трудового договору (контракту).

Особи, які не виявили бажання взяти участь у конкурсі на новий строк, 
звільняються у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору 
(контракту).

• Строковий трудовий договір (контракт) може бути припинений і до 
закінчення строку на підставах, передбачених чинним законодавством України. 
Звільнення у таких випадках проводиться за наказом ректора відповідно до 
чинного законодавства України про працю.

• Вивільнення науково-педагогічних працівників у зв'язку із 
скороченням штатів допускається тільки по закінченню навчального року.

• Трудові спори між сторонами розглядаються у встановленому чинним 
законодавством України порядку.

7. Особливі випадки

•Відповідно до чинного законодавства України при прийнятті на роботу 
науково-педагогічних працівників пенсійного віку, з ними може укладатися 
строковий трудовий договір, у тому числі контракт. Терміни строкового 
трудового договору (контракту) встановлюються за погодженням сторін на 
строк не більше 5 років.

• 3 метою стимулювання та заохочення до науково-педагогічної роботи при 
прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників без наукового ступеня з 
ними може укладатися строковий трудовий договір.

•В окремих випадках, враховуючи виробничу необхідність, виходячи з 
динамічних змін щодо кількісного складу осіб, що навчаються та мову їх 
навчання з представниками окремих кафедр та центру, за поданням завідувача 
кафедри та декана факультету можуть укладатись строкові трудові договори із 
особами, які будуть задіяні на таких кафедрах.

•За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову 
службу за призивом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під 
час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за



контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження 
військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення 
або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній 
заробіток в Університеті (ч. З ст. 119 Кодексу Законів про Працю України).

• Гарантії, визначені у частині третій статті 119 Кодексу Законів про 
Працю України, зберігаються за працівниками, 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 зниклими, 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 зниклими або до дня оголошення судом їх померлими.

8. Прикінцеві положення

•Цей Порядок затверджується Вченою радою Університету і вводиться в 
дію наказом ректора.

• Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 
затвердження Порядку в новій редакції.

•Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення 
втрачає юридичну силу.
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