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ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС 
НА  ЗАМІЩЕННЯ  ПОСАД  ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО 

СКЛАДУ 
 
Завідувачів кафедр – докторів наук, професорів (кандидатів наук, 
доцентів): 

спеціальної та інклюзивної освіти – 1,0 ст. 

Професорів кафедр (докторів наук) 
теорії і методики української та світової літератури – 1,0 ст., 1,0 ст. 
фізики та методики її навчання – 0,25 ст. 
машинознавства та транспорту – 1,0 ст. 
загальної біології та методики навчання природничих дисциплін – 
1,0ст., 1,0 ст. 
соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності – 1,0 ст. 
педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти – 1,0 ст. 
образотворчого мистецтва – 1,0 ст. 

 
Доцентів кафедр (кандидатів наук) 

журналістики – 1,0 ст. 
ботаніки та зоології – 1,0ст. 
геоекології та методики навчання екологічних дисциплін – 0,75 ст. 
англійської філології та методики навчання англійської мови – 1,0 ст., 
1,0 ст., 
теорії і практики перекладу – 1,0 ст. 0,75 ст. 
педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти – 1,0 ст. 
інформатики та методики її навчання – 1,0 ст. 
німецької філології та методики навчання німецької мови – 1,0 ст. 
музикознавства та методики музичного мистецтва – 0,5 ст. 

 
Викладачів кафедр (кандидатів наук) 

сфери обслуговування, технологій та охорони праці – 1,0 ст. 
загального мовознавства і слов’янських мов – 1,0 ст. 
теорії і методики української та світової літератури – 1,0 ст. 
математики та методики її навчання – 1,0 ст. 
машинознавства та транспорту – 0,5 ст. 



ботаніки та зоології – 1,0 ст. 
англійської філології та методики навчання англійської мови – 1,0 ст. 
психології – 1,0 ст. 
соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності – 1,0 ст. 
романо-германської філології – 1,0 ст. 

 

Викладачів кафедр ( Заслужений працівник соціальної сфери України) 
спеціальної та інклюзивної освіти – 0,75 ст. 

 

Асистентів кафедр 

математики та методики її навчання – 1,0 ст. 
комп’ютерних технологій – 0,5 ст. 
геоекології та методики навчання екологічних дисциплін – 0,75 ст. 
англійської філології та методики навчання англійської мови – 0,75 ст. 
спеціальної та інклюзивної освіти – 0,75 ст. 
теоретичних основ і методики фізичного виховання – 1,0 ст. 
історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук – 
1,0 ст. 

 
Особи,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсі  і  не  працюють  в  ТНПУ, 
подають такі документи: 

заяву на ім'я ректора про участь у конкурсі; 
заповнений особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх 
останнім місцем роботи; 
дві фотокартки розміром 4 х 6см; 
копії документів про освіту,  науковий ступінь, вчене  звання, 
засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством 
порядку; 
копію паспорта громадянина України (стор.1, 2, 3, 10, 11), 
засвідчену відділом кадрів; 
копія документа про повну загальну середню освіту, який 
підтверджує вивчення української мови як навчального предмета 
(дисципліни) або копія державного сертифіката про рівень 
володіння державною мовою; 
перспективний план основних зобов’язань (основа можливого 
контракту в разі обрання на посаду); 
список наукових та навчально-методичних праць; 
інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів; 
матеріали про підвищення кваліфікації або стажування. 

 
Особи, які працюють в ТНПУ, для участі в конкурсі подають такі 
документи: 

заяву на ім'я ректора про участь у конкурсі; 



копія документа про повну загальну середню освіту, який 
підтверджує вивчення української мови як навчального предмета 
(дисципліни) або копія державного сертифіката про рівень 
володіння державною мовою; 
звіт про виконання контракту за минулий термін перебування на 
посаді із зазначенням основних зобов’язань на наступний термін 
(основи можливого контракту в  разі обрання на  посаду), 
затверджений на засіданні відповідної кафедри; 
документ, що підтверджує підвищення кваліфікації протягом 
останніх 5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші документи); 
рекомендацію кафедри на участь у конкурсі у формі витягу з 
протоколу засідання кафедри (для претендентів на посаду асистента, 
викладача, доцента, професора); 
рекомендацію факультету на участь у конкурсі у формі витягу з 
протоколу засідання ради факультету (для претендентів на посаду 
професора); 
пропозиції факультету та пропозиції кафедри на участь у конкурсі в 
формі витягу з протоколів загальних зборів трудового колективу 
факультету і трудового колективу кафедри (для претендентів на 
посаду завідувача кафедри); 
перспективну програму діяльності кафедри на наступні 5 років ( для 
претендентів на посаду завідувача кафедри); 
список наукових та навчально-методичних праць з часу останнього 
обрання за конкурсом (за звітний період); 

 
 

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня опублікування 
оголошення за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2, каб.№ 47- а, тел. 
(0352) 43-59-37 

 
29.09.2021 р. 


