


1. Відповідно до чинного законодавства України, Статуту Таврійського 
державного агротехнологічного університету (далі – Університет), Вчена рада 
Університету обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, 
завідувачів кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки. Вчена рада 
Університету делегує повноваження щодо обрання на посади доцентів Вченим 
радам факультетів.  

2. Конкурс на заміщення посад деканів, завідувачів кафедр, професорів, 
доцентів, директора наукової бібліотеки оголошується у випадках, коли ці посади 
вакантні, при закінченні терміну контракту, а також при утворенні, об’єднанні, 
розділі факультетів, кафедр. 

3. Рішення щодо проведення конкурсу в кожному конкретному випадку 
приймає ректор Університету, про що видається відповідний Наказ. 

4. Посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора 
наукової бібліотеки можуть займати особи, які за своїми професійно-
кваліфікаційними характеристиками  відповідають вимогам, установленим 
чинним законодавством України та умовами оголошеного конкурсу до 
відповідних посад. 

5. Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім’я ректора 
заяву з додатком усіх необхідних документів (про освіту, науковий ступінь, вчене 
звання, список наукових праць). 

6. Заяви про участь у конкурсі можуть подавати як особи, що працюють в 
Університеті, так і інші особи, що відповідають вимогам пункту 4 цього 
Положення. 

7. Оголошення про проведення конкурсу подається в засобах масової 
інформації або на радіо і телебаченні не пізніше одного місяця до розгляду на 
засіданні Вченої ради Університету (факультету). 

8. Декан факультету обирається на посаду з урахуванням пропозиції 
конференції трудового колективу факультету. Завідувач кафедри обирається на 
посаду з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. 
Кандидатури претендентів на заміщення посад професора, доцента попередньо 
обговорюються на відповідній кафедрі. Висновки кафедри про професійні та 
особисті якості претендентів і відповідні рекомендації передаються на розгляд 
Вченої ради Університету (факультету). Директор наукової бібліотеки обирається 
на посаду з урахуванням пропозицій колективу бібліотеки. Заяви претендентів 
розглядаються на засіданні конкурсної комісії.   

9. Прізвища усіх осіб, що беруть участь у конкурсі, вносяться в бюлетень 
для таємного голосування. Претенденти на посади деканів, завідувачів кафедр, 
професорів, доцентів, директора наукової бібліотеки мають право бути 
присутніми на засіданнях Вченої ради Університету (факультету), де 
обговорюються їх кандидатури, при необхідності надають пояснення та 
виступають перед присутніми до початку процедури балотування. Відсутність 
претендента на засіданні не може бути підставою для не прийняття рішення 
Вченою радою Університету (факультету) щодо результату конкурсу.   

10. Засідання Вченої ради Університету (факультету) вважається 
правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. 

11. Для підрахунку голосів Вчена рада Університету (факультету) перед 
початком голосування обирає лічильну комісію в складі не менше трьох членів 
ради. Лічильна комісія оголошує результати голосування по кожній кандидатурі  




