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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

12.02.2020 

        На виконання наказів МДУ від 28.01.2020 №26 «Про вдосконалення 

якості вищої освіти в МДУ» , від 28.01.2020 №27 «Про вдосконалення якості 

вищої освіти в МДУ» прошу винести на розгляд Вченої ради питання щодо 

затвердження «Положення  про проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за 

конкурсом та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у 

Маріупольському державному університеті» у новій редакції, у зв’язку із 

включенням вимог до професійної кваліфікації викладачів на виконання 

рішень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(протокол №17 від 23.12.2019) та змінами до ст.43 Закону України «Про 

вищу освіту» в частині призначення та звільнення керівника факультету. 

 Додаток: проєкт змін на 3 арк. 

 

 

Начальник відділу кадрів                 О.С.Благініна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Діюча норма Проєкт змін 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог 

Кодексу Законів про працю України, Закону України 

«Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 

14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 

05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій 

щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.11.2015 № 1230 «Про внесення змін до наказу МОН 

України від 05.10.2015 року № 1005», Статуту 

Маріупольського державного університету (далі – 

Університет). 

1.2. Положення визначає порядок обрання за конкурсом 

осіб на вакантні посади (у тому числі у зв’язку із 

закінченням строкових трудових договорів (контрактів)) 

науково-педагогічних працівників Університету, а саме: 

деканів факультетів, директора наукової бібліотеки, 

завідувача аспірантури, завідувачів кафедр, професорів, 

доцентів, старших викладачів, асистентів та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів). 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог 

Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про 

вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.06.2000 

№ 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та 

науково-педагогічних працівників», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 «Про 

затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів)», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.11.2015 № 1230 «Про внесення змін до 

наказу МОН України від 05.10.2015 року № 1005», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності», Статуту 

Маріупольського державного університету (далі – 

Університет). 

1.2. Положення визначає порядок обрання за конкурсом 

осіб на вакантні посади (у тому числі у зв’язку із 

закінченням строкових трудових договорів (контрактів)) 

науково-педагогічних працівників Університету, а саме: 

деканів факультетів, директора наукової бібліотеки, 

завідувача аспірантури, завідувачів кафедр, професорів, 

доцентів, старших викладачів, асистентів та укладання з 

ними трудових договорів (контрактів). 

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Для організації конкурсу на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників наказом ректора 

Університету створюється постійна конкурсна комісія в 

наступному складі: голова комісії (перший проректор), 

члени комісії (проректор з науково-педагогічної роботи, 

декани факультетів (крім процедури обрання за 

конкурсом деканів факультетів), голова профкому, 

представники юридичного відділу, відділу кадрів, 

навчального відділу, планово-фінансового відділу, інші 

особи у разі необхідності), з-поміж яких обирається 

секретар. 

2.13. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та 

умови його проведення публікуються на офіційному 

веб-сайті Університету, а в разі конкурсного відбору або 

обрання за конкурсом на посади деканів факультетів, 

завідувача кафедри, директора наукової бібліотеки – 

також у друкованих засобах масової інформації. 

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Для організації конкурсу на заміщення посад науково-

педагогічних працівників наказом ректора Університету 

створюється постійна конкурсна комісія в наступному 

складі: голова комісії (перший проректор), члени комісії 

(проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів (крім процедури обрання за конкурсом 

деканів факультетів), голова профкому, представники 

юридичного відділу, відділу кадрів, навчального відділу, 

планово-фінансового відділу, інші особи у разі 

необхідності), з-поміж яких обирається секретар. 

2.13. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та 

умови його проведення публікуються на офіційному веб-

сайті Університету, а в разі конкурсного відбору або обрання 

за конкурсом на посади деканів факультетів, завідувача 

кафедри, директора наукової бібліотеки – також у 

друкованих засобах масової інформації. 

 



3. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДИ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1.Претендент на посаду науково-педагогічного 

працівника повинен бути громадянином України, вільно 

володіти державною мовою, мати ступінь магістра, при 

цьому вища освіта за ОКР «Спеціаліст» (повна вища 

освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (для 

декана факультету – відповідно до профілю факультету; 

завідувача кафедри – відповідно до профілю кафедри). 

Претендент на посаду за своїми професійно-

кваліфікаційними якостями має відповідати вимогам, 

встановленими до науково-педагогічних працівників 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Ліцензійними умовами надання освітніх послуг за 

певним напрямом підготовки та умовам оголошеного 

конкурсу, у своїй діяльності він має дотримуватися 

вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Статуту Університету, Правил внутрішнього 

розпорядку та Колективного договору Університету.  

 

3. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДИ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1.Претендент на посаду науково-педагогічного 

працівника повинен бути громадянином України, вільно 

володіти державною мовою, мати ступінь магістра, при 

цьому вища освіта за ОКР «Спеціаліст» (повна вища освіта) 

прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра, науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання (для декана 

факультету – відповідно до профілю факультету; завідувача 

кафедри – відповідно до профілю кафедри). Претендент на 

посаду за своїми професійно-кваліфікаційними якостями 

має відповідати вимогам, встановленими до науково-

педагогічних працівників Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Ліцензійними умовами надання 

освітніх послуг за певним напрямом підготовки та умовам 

оголошеного конкурсу, у своїй діяльності він має 

дотримуватися вимог Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності», Статуту 

Університету, Правил внутрішнього розпорядку та 

Колективного договору Університету.  
3.3. Претенденти на посаду науково-педагогічного 

працівника мають відповідати наступним 

кваліфікаційним вимогам: 

 

3.3. Претенденти на посаду науково-педагогічного 

працівника повинні мати стаж науково-педагогічної 

діяльності понад два роки, кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, рівень наукової та професійної 

активності, які засвідчуються виконанням не менше 

чотирьох видів та результатів з перелічених у  п.30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 №1187: 

4.ПРИЙМАННЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ НА 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

4.10. Після завершення строку подання 

документів, відділ кадрів передає їх секретарю 

конкурсної комісії. На засіданні конкурсної комісії 

перевіряється відповідність поданих претендентами 

документів для участі у конкурсному відборі нормам 

Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Ліцензійними умовами надання освітніх послуг за 

певним напрямом підготовки та умовам оголошеного 

конкурсу, іншого чинного законодавства України, а 

також нормам, викладеними у Статуті Університету та 

цьому Положенні.  

 

 

4.ПРИЙМАННЯ ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ НА 

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

4.10. Після завершення строку подання документів, 

відділ кадрів передає їх секретарю конкурсної комісії. На 

засіданні конкурсної комісії перевіряється відповідність 

поданих претендентами документів для участі у 

конкурсному відборі нормам Закону України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Ліцензійними умовами надання 

освітніх послуг за певним напрямом підготовки та умовам 

оголошеного конкурсу, іншого чинного законодавства 

України, а також нормам, викладеними у Статуті 

Університету та цьому Положенні.  

4.10.1. Перевірку документів претендентів на посаду 

декана факультету  на відповідність нормам Закону 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійними 

умовами надання освітніх послуг за певним напрямом 

підготовки та  іншого чинного законодавства України, а 

також нормам, викладеними у Статуті Університету та 

цьому Положенні здійснюють: відділ кадрів, юридичний 

відділ, навчальний відділ, проректор з науково-

педагогічної роботи, перший проректор. Далі відділ 

кадрів передає документи претендентів секретарю 

Конференції трудового колективу для узгодження 

кандидатур претендентів  Конференцією трудового 

колективу факультету. 

 

 

 

 



5. ОБРАННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ 

5.1.1. Порядок обрання декана факультету після 

допуску претендента/ів до участі у конкурсі: 

- узгодження кандидатур претендентів на 

Конференції трудового колективу відповідного 

факультету (далі - Конференція). Предметом 

обговорення є звіти про попередню роботу претендентів 

та запропоновані ними програми розвитку підрозділу.  

Конференція приймає рішення надати згоду (чи не 

надати згоду) претендентові щодо зайняття відповідної 

посади, яке оформлюється у вигляді обґрунтованої 

рекомендації про укладання або не укладання трудового 

договору (контракту). У протоколі обов’язково має бути 

відображена характеристика роботи претендента за 

період діючого трудового договору (контракту); 

проходження підвищення кваліфікації чи стажування, 

вид і кількість наукових публікацій, інші результати 

наукової діяльності, конкретизація методичної, 

організаційної, профорієнтаційної та виховної роботи, 

дата проведення відкритого заняття та результати його 

обговорення, обов’язково результати голосування. 

Конференцію проводить проректор з науково-

педагогічної роботи. Претенденти мають право бути 

ознайомлені з протоколом Конференції до засідання 

Вченої ради університету. 

Негативне рішення Конференції не є підставою для 

відмови претенденту в подальшому розгляді його 

кандидатури на конкурсній комісії та Вченій раді 

університету. 

- обговорення кандидатур претендентів на засіданні 

конкурсної комісії, на якому розглядаються 

кандидатури претендентів, витяг з протоколу засідання 

Конференції та окремі думки її учасників (за наявності), 

інформація про попередню роботу претендентів. 

Конкурсна комісія приймає рішення рекомендувати чи 

не рекомендувати претендента на відповідну посаду 

шляхом таємного голосування.  

Негативне рішення конкурсної комісії не є підставою 

для відмови претенденту в подальшому розгляді його 

кандидатури на засіданні Вченої ради Університету. 

- обрання кандидатур претендента/ів на засіданні 

Вченої ради Університету, відбувається шляхом 

таємного голосування з обов’язковим попереднім 

оголошенням рекомендацій Конференцій трудових 

колективів факультетів та конкурсної комісії. 

Процедура таємного голосування відбувається 

відповідно до пункта 5.2. цього Положення. 

 

5. ОБРАННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ 

5.1.1. Порядок призначення на посаду декана 

факультету:  

- узгодження кандидатур претендентів на Конференції 

трудового колективу відповідного факультету (далі - 

Конференція). Конференція більшістю від повного 

складу приймає рішення надати згоду (чи не надати 

згоду) претендентові щодо призначення на відповідну 

посаду. Засідання Конференції вважається 

правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як дві 

третини  від повного складу. Конференцію проводить 

проректор призначений наказом ректора. Рішення 

Конференції трудового колективу приймається таємним 

голосуванням. 

     Прізвища всіх претендентів на посаду вносяться до 

одного бюлетеня для таємного голосування в 

алфавітному порядку. Кожен делегат Конференції має 

право голосувати лише за одну кандидатуру на посаду. 

В усіх інших варіантах голосування бюлетені 

вважаються недійсними.  

       Для підрахунку голосів перед таємним 

голосуванням обирається лічильна комісія Конференції 

кількістю не менше трьох осіб. Протокол лічильної 

комісії затверджується відкритим голосуванням. 

             Кандидатура претендента вважається 

узгодженою,  якщо за нього проголосували  більше ніж 

50% від повного складу Конференції. 

   У протоколі Конференції обов’язково мають бути 

відображені: 

-  запропонована претендентом програма 

розвитку факультету; 

-  характеристика претендента за період діючого 

трудового договору (контракту): проходження 

підвищення кваліфікації чи стажування, вид і кількість 

наукових публікацій, інші результати наукової 

діяльності, конкретизація методичної, організаційної, 

профорієнтаційної та виховної роботи, дата проведення 

відкритого заняття та результати його обговорення; 

-  результати голосування. 

     Витяг з протоколу засідання Конференції трудового 

колективу факультету з пропозиціями разом з 

окремими думками делегатів Конференції, які 

викладені в письмовій формі, долучаються до 

документів претендентів на заміщення вакантної  

посади декана факультету. 

      Відсутність згоди Конференції є підставою для 

відмови претенденту в подальшому розгляді його 

кандидатури щодо призначення на вакантну посаду 

декана факультету. 

      Ректор за згодою більшості від повного складу 

Конференції трудового колективу факультету 

призначає декана факультету на строк до п’яти років та 

укладає з ним контракт. 

 

 


