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до Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ДВНЗ
«Криворізький національний університет», затвердженого 29 вересня 2015 р., з урахуванням
Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України 26.11.2015 № 1230:
у п.1.2 речення «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України №744 від 24.12.2002 р.» замінити реченням
«Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України 26.11.2015 № 1230»;
у п.2.5 слова «до одного місяця» замінити словами «не менше, ніж один місяць»;
до п.2.5 доповнити другий абзац:
«Термін проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників
становить два місяці (без урахування канікулярного періоду) після завершення прийняття заяв
претендентів.»;
у абзаці 5 п. 2.6 замінити слово «два» на «три»;
у п.2.12 додати речення «Може призначатися виконувач обов’язків завідувача кафедри
на строк до проведення виборів, але не довше, ніж на три місяці.» після першого речення;
у п. 2,13 доповнити друге речення «, але не довше, ніж на три місяці»;
у п. 5.4 після слів «та приймає рішення» додати слово «, яке», після слова «кандидатурі»
доповнити слова «з метою надання рекомендацій Вченій раді університету (факультету,
навчально-наукового інституту)»;
у п. 5.9 доповнити перше речення словами «(у разі відсутності претендента кандидатура
обговорюється лише за його письмової згоди)». Доповнити друге речення словами «в
присутності науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету.»;
п. 5.10 викласти у такій редакції:
«Конкурсна комісія розглядає:
5.10.1 висновки про професійні та особисті якості, які рекомендовано затверджувати
таємним голосуванням, щодо претендентів на засіданнях:
- кафедр (на посади: завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, викладача,
асистента);
- органів громадського самоврядування (на посади: декана, директора навчального-наукового
інституту, директора коледжу);
- зборів трудового колективу бібліотеки (на посаду директора бібліотеки);

5.10.2 попередні рекомендації вчених рад навчально-наукових інститутів, факультетів,
педагогічних рад.»;
у п. 5.11 замінити слова «проректор або» словами «ректор або, за його дорученням,
проректор,»;
п. 5.12 викласти у такій редакції:
«Рекомендації конкурсної комісії передаються на розгляд вченої ради університету
(навчально-наукового інституту, факультету).»;
до розділу 6 додати пункт 6.4 та викласти у такій редакції:

«При заміщенні посади проректора, заступника директора навчально-наукового
інституту, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом,
здійснювати погодження призначення з органом студентського самоврядування.».
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