МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
“15” червня 2020 року

№ 258 к
м. Житомир

Про оголошення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників
Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників відповідно до списку (додаток 1).
2. Начальнику відділу кадрів Бєльчєнко С.В.:
2.1. Забезпечити опублікування в засобах масової інформації оголошення про
проведення конкурсу.
2.2. Здійснювати прийом особових справ претендентів відповідно до переліку
документів за списком (додаток 2) 23.06.2020 р. по 22.07.2020 р.
3. Конкурсній комісії забезпечити встановлення відповідності поданих
документів умовам оголошеного конкурсу (додаток 3).
4. Провести процедуру конкурсного відбору претендентів на заміщення
посад в строк з 23.07.2020 р. по 22.08.2020 р.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Ректор університету

О.В. Скидан

Проект наказу внесено:

Візи:

начальник відділу кадрів

провідний юрисконсульт

____________ С.В.Бєльчєнко

_____________ Н.М. Рехтер

Додаток 1
до наказу від «15» червня 2020 р. № 258 к

№
з/п

Назва підрозділу

1.

Кафедра акушерства і хірургії

2.

Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної
експертизи та зоогігієни
Кафедра бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту
Кафедра комп’ютерних технологій і
моделювання систем

3.
4.

5.
6.
7.

Кафедра фінансів і кредиту
Кафедра суспільних наук
Кафедра захисту рослин

8.

Кафедра геодезії та землеустрою

9.

Кафедра рослинництва

10. Кафедра ґрунтознавства і землеробства
11. Кафедра технології зберігання та переробки
продукції рослинництва
12. Кафедра загальної екології
13. Кафедра екологічної безпеки та економіки
природокористування
14. Кафедра правознавства

15. Кафедра біоресурсів, аквакультури та
природничих наук
16. Кафедра розведення, генетики тварин та
біотехнології
17. Кафедра технологій виробництва продукції
тваринництва

Посада

Штатних
одиниць

Перелік вакантних посад
у 2020 р.

доцент
асистент
доцент

1
1
2

доцент

1

професор
доцент
старший викладач
асистент
старший викладач
доцент
доцент
старший викладач
завідувач
професор
доцент
старший викладач
асистент
професор
доцент
доцент
асистент
доцент
старший викладач
асистент
професор
професор

2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2

завідувач
професор
доцент
професор
старший викладач
професор
доцент
доцент
старший викладач
асистент

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

18. Кафедра технологій переробки та якості
продукції тваринництва
19. Кафедра фізичного виховання
20. Кафедра
1
електрифікації, автоматизації
виробництва та інженерної екології
21. Кафедра
К
вищої та прикладної математики
22. Кафедра машиновикористання та сервісу
технологічних систем
23. Кафедра процесів, машин і обладнання в
агроінженерії
24. Кафедра екології лісу та безпеки
життєдіяльності
25. Кафедра експлуатації лісових ресурсів
26. Кафедра таксації лісу та лісовпорядкування
27. Кафедра економіки і підприємництва
28. Кафедра економічної теорії, інтелектуальної
власності та публічного управління
29. Кафедра інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності
30. Кафедра іноземних мов

31. Кафедра менеджменту організацій і
адміністрування ім. М.П. Поліщука
32. Кафедра міжнародних економічних відносин
та європейської інтеграції
33. Кафедра туризму

професор

1

завідувач
старший викладач
завідувач
професор
доцент
доцент
старший викладач
доцент

1
4
1
2
1
3
1
2

доцент
старший викладач
асистент
доцент

1
1
1
1

доцент
доцент
доцент
професор

2
2
3
1

професор
доцент
старший викладач
(англійська мова)
старший викладач
(німецька мова)
доцент

1
1
1

професор
доцент
доцент
старший викладач
асистент

1
1
1
1
1

1
2

Додаток № 2
до наказу від «15» червня 2020 р. № 258 к
ПЕРЕЛІК
документів щодо оформлення справи претендента
на заміщення вакантної науково-педагогічної посади
1. Заява (зразок 1);
2. Ксерокопії наступних документів (для зовнішніх претендентів):
- паспорт (1-2 сторінки);
- про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
- про останнє підвищення кваліфікації, стажування.
3. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів за останні 3 роки
(2017-2020 рр.) (зразок 2);
4. Звіт про виконання контракту за попередній період.
5. Згода на збір персональних даних (для зовнішніх претендентів).
6. Характеристика з останнього місця роботи (для зовнішніх претендентів).
7. Витяг з протоколів засідань трудового колективу відповідної кафедри та вченої
ради факультету з результатами обговорення кандидатур претендентів на
заміщення вакантних посад.
Справа претендента формується згідно переліку документів та подається
на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.

ЗРАЗОК 1
Ректору Житомирського національного
агроекологічного університету
Скидану О.В.
_____________________________________
_____________________________________
(посада)

_____________________________________
(прізвище, ініціали)

Заява
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення

вакантної

посади ______________ кафедри _____________, оголошеного в газеті
«Житомирщина» від «_____» __________ 2020 р.
Ознайомлений (а) з Порядком проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними

контрактів

у

Житомирському

національному

агроекологічному

університеті.
__________
(дата)

_____________
(підпис)

ЗРАЗОК 2
СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць, винаходів
_____________________________________ за 2017-2020 рр.
(прізвище, ім`я та по батькові)

праць

Посилання на джерело

Співавтори

Вид роботи (електронний, друкований)

Обсяг власних сторінок

Вихідні
Рік
дані

Обсяг сторінок

програма

патент

методичні рекомендації

навчальний посібник

підручник

монографія

тези

стаття , що включена до Переліку
наукових фахових видань України
стаття у провідному закордонному
виданні
у т.ч. міжнародних науко метричних базах
Web of Sciense; Scopus, Index Copernicus,
EBSCO та ін. (вказати)

стаття

робота з аспірантами та докторантами

Назва (мовою
оригіналу)*

Характер праці*

науково-дослідні роботи**

№

Керівництво науковою роботою студентів*

h-index Google Scholar _ , Scopus _ станом на «___» __________ 2020 р.

Разом
Претендент на посаду

___________
(підпис)

(_____________)
(ініціали, прізвище)

СПИСОК ПРАЦЬ ЗАВІРЯЮ:
завідувач кафедри _________ (______________)
завідувач відділу наукової обробки документів
і організації каталогів бібліотеки ___________ (О.В. Одарич)
учений секретар ___________ (О.С. Кільніцька)
Примітка:
Список праць оформляти: Шрифт -Times New Roman 11, інтервал – одинарний
*вказати кількість опублікованих тез доповідей, статей, презентацій за Вашого наукового керівництва
** кількість НДР, що мають державну реєстрацію, а також участь у наукових проектах, грантах тощо. Вказати у графі «Вихідні дані» назву теми, номер
держреєстрації та період виконання

*** вказати

фактичне розміщення роботи: якщо це електронна версія, то посилання на інституційний репозитарій або електронну бібліотеку;
якщо – друковане видання, то – кількість примірників у бібліотеці. )

Додаток 3
до наказу від «15» червня 2020 р. № 258 к
УМОВИ КОНКУРСУ:
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні подати: заяву на
ім’я ректора, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список
наукових та навчально-методичних праць, винаходів, письмову згоду на збір та
обробку персональних даних.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів викладені у Розділі 2 Порядку
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Житомирському
національному агроекологічному університеті, оприлюдненому на офіційному
сайті університету:
(www.znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya)
Житлом університет не забезпечує.
Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця
з дня опублікування оголошення.
Адреса: бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 22-56-82.

