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Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 
Наказ № 21-К від 19 січня 2023 року 

Перелік вакантних посад науково-педагогічних працівників: 
 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
№ 
з/п Посада К-сть 

одиниць Вимоги 

Кафедра фізики та методики її навчання 
1 доцент 1 

(1,0 ст.) 
відповідність п.37, п.38 Ліцензійних вимог, затверджених 
Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); кандидат фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.15 фізика молекулярних та рідких 
кристалів, вчене звання доцента, наявність не менше 3 
публікацій у наукових виданнях, що включені до 
наукометричної бази Web of Science Core Collection/ Scopus; 
стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не 
менше 5 років; 

 
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

№ 
з/п Посада К-сть 

одиниць Вимоги 

Кафедра медико-біологічних дисциплін 
1 доцент 1 

(1,0 ст.) 
відповідність п.37, п.38 Ліцензійних вимог, затверджених 
Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); кандидат біологічних наук, вчене звання доцента; 
наявність не менше 5 публікацій у наукових виданнях, що 
включені до наукометричної бази Web of Science Core 
Collection/ Scopus; наявність не менше 5 фахових публікацій 
за останні 5 років; стаж науково-педагогічної роботи у 
закладах вищої освіти не менше 5 років 

Кафедра теоретико-методичних основ фізичного виховання та спорту 
1 доцент 1 

(1,0 ст.) 
відповідність п.37, п.38 Ліцензійних вимог, затверджених 
Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
вчене звання доцента; наявність не менше 3 публікацій у 
наукових виданнях, що включені до наукометричної бази Web 
of Science Core Collection/ Scopus; наявність не менше 5 
фахових публікацій за останні 5 років; стаж науково-
педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років 



 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ  

№ 
з/п Посада К-сть 

одиниць Вимоги 

Кафедра англійської мови та прикладної лінгвістики 
1 викладач 1 

(1,0 ст.) 
відповідність п.37, п.38 Ліцензійних вимог, затверджених 
Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); кваліфікаційний рівень вищої освіти «магістр»; 
наявність фахових публікацій за останні 5 років; стаж 
науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не 
менше 3 років; 

Кафедра міжкультурної комунікації та іншомовної освіти 
1 професор 1 

(1,0 ст.) 
відповідність п.37, п.38 Ліцензійних вимог, затверджених 
Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); кандидат філологічних наук за спеціальністю 
10.02.04 Германські мови, вчене звання професора; наявність 
не менше 3 публікацій у наукових виданнях, що включені до 
наукометричної бази Web of Science Core Collection/ Scopus; 
наявність не менше 5 фахових публікацій за останні 5 років; 
стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не 
менше 10 років 

 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ  

№ 
з/п Посада К-сть 

одиниць Вимоги 

Кафедра англійської мови з методиками викладання у дошкільній та 
початковій освіті 

1 завідувач 1 
(1,0 ст.) 

відповідність п.37, п.38 Ліцензійних вимог, затверджених 
Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. (не менше 4 
пунктів); відповідність п. 6 ст. 35 Закону України «Про вищу 
освіту»; доктор/ кандидат педагогічних наук, вчене звання 
професора/ доцента; наявність публікацій у наукових 
виданнях, що включені до наукометричної бази Web of 
Science Core Collection/ Scopus; наявність не менше 5 
фахових публікацій за останні 5 років; стаж науково-
педагогічної  роботи у закладах вищої освіти не менше 5 
років 

 
Конкурсні процедури на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників будуть здійснюватись відповідно до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 (зі змінами та доповненнями); 
з дотриманням вимог, установлених до посад науково-педагогічних 
працівників, для заміщення яких оголошено конкурс, Законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», Професійним стандартом на групу 
професій «Викладачі закладів вищої освіти», затвердженого наказом 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України від 23.03.2021 р. № 610, та згідно Положення про порядок 



проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-
педагогічних, педагогічних працівників Житомирського державного 
університету імені Івана Франка та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів). 

 
Документи приймаються по 18 лютого 2023 року за адресою: 

10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, відділ кадрів (каб. 218), 
тел.  43-09-76 



Особи, які не є працівниками Університету, для реєстрації участі у 
Конкурсі подають такі документи: 

− заяву на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі, 
написану власноруч; 

− заповнений особовий листок обліку кадрів із фотокарткою та 
автобіографію; 

− копії документів про вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання, 
засвідчені особисто (після пред’явлення оригіналів); 

− копію документу, що засвідчує рівень володіння державною мовою 
(документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 
підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета 
(дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною 
мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови); 

− копію паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця 
проживання та ідентифікаційного коду, засвідчені особисто (після 
пред’явлення оригіналів);  

− копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним 
місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (довідка з основного місця 
роботи); 

− список наукових та навчально-методичних праць і винаходів за 
період науково-педагогічної діяльності протягом останніх п’яти років; 

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

− інформацію про рівень наукової та професійної активності;  
− згоду на збір та обробку персональних даних; 
− військовий квиток (для військовозобов’язаних). 

Науково-педагогічні працівники Університету, які претендують на 
участь у конкурсі на ту ж посаду на наступний термін або на вищу 
посаду, подають такі документи:  

− заяву на ім’я ректора Університету про допуск до участі в конкурсі, 
написану власноруч; 

− заповнений особовий листок обліку кадрів з фотокарткою та 
автобіографію; 

− копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, 
засвідчені особисто (у разі відсутності у відділі кадрів); 

− список наукових та навчально-методичних праць і винаходів за 
останні п’ять років; 

− копію документа про підвищення кваліфікації (стажування) за 
останні п’ять років засвідчену завідувачем кафедри, на якій він працює (для 
завідувача кафедри – засвідчену проректором з навчально-методичної та 
виховної роботи);  

− звіт про виконання розділу 3 «Обов’язки науково-педагогічного 
працівника» попереднього контракту, завірений завідувачем кафедри та 



профільними проректорами для професора/ доцента/ старшого викладача/ 
викладача/ асистента;  завірений деканом факультету/ директором навчально-
наукового інституту та профільними проректорами для завідувачів кафедр; 

− інформацію про рівень наукової та професійної активності 
сформовану із  профілю Е-портфоліо. 
 
З Положенням про порядок проведення конкурсного відбору для заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників 
Житомирського державного університету імені Івана Франка та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів), введеного в дію наказом ректора 
№ 119 від 24.09.2021 року, схваленим вченою радою університету 
24.09.2021 року (протокол № 18), можна ознайомитись на офіційному сайті 
університету http://zu.edu.ua. 
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