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 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

«  30  »  червня 2021 р.     м. Ізмаїл № 85 

 

Про оголошення конкурсів 

на заміщення науково-педагогічних посад 

 

 В зв’язку з закінченням строків трудових договорів з науково-

педагогічними працівниками відповідно до ст. 54 закону України «Про 

освіту» і ст.55 Закону України «Про вищу освіту» 

 

НАКАЗУЮ: 

І. 

 Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад з 01 вересня 

2021 року зі строком подання документів на конкурс  - один місяць з дня 

публікації: 

 

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

 

Кафедра загальної та практичної психології 

Завідувач кафедри -1ставка 

Вимоги:  Науковий ступінь доктора та/або кандидата наук,  

                 вчене звання професора та/або доцента відповідно до профілю  

                 кафедри.  

                Стаж НПР – не менше 5 років.  

 

Кафедра української мови і літератури 

Завідувач кафедри -1ставка 
Вимоги:  Науковий ступінь доктора та/або кандидата наук,  

                 вчене звання професора та/або доцента відповідно до профілю  

                 кафедри.  

                 Стаж НПР – не менше 5 років.  
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра музичного та образотворчого мистецтва 

Завідувач кафедри -1ставка 

Вимоги:  Науковий ступінь доктора та/або кандидата наук,  

                 вчене звання професора та/або доцента відповідно до профілю 

                 кафедри.  

                 Стаж НПР – не менше 5 років.  
 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ  

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Кафедра математики, інформатики та інформаційної діяльності 

Завідувач кафедри -1ставка 

Вимоги:  Науковий ступінь доктора та/або кандидата наук,  

                 вчене звання професора та/або доцента відповідно до профілю  

                 кафедри.  

                 Стаж НПР – не менше 5 років. 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Кафедра загального мовознавства,  

слов’янських мов та світової літератури 

Завідувач кафедри -1ставка 

Вимоги:  Науковий ступінь доктора та/або кандидата наук,  

                 вчене звання професора та/або доцента відповідно до профілю  

                 кафедри.  

                 Стаж НПР – не менше 5 років. 
 

ІІ. 
Проведення конкурсу повинно відповідати Положенню про порядок 

обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету та чинному 

законодавству України. 

ІІІ. 

Оголошення опублікувати на сайті університету. 

IV. 

Канцелярії ознайомити з даним наказом деканів, завідувачів кафедр і 

вченого секретаря під підпис. 

V. 

Повну інформацію про умови конкурсу та додаткові вимоги до 

претендентів можна отримати у відділі кадрів (за адресою: м. Ізмаїл, 

вул. Рєпіна 12, кабінет 208). 

 Підстава: проєкт наказу. 
 

Р е к т о р          Я. В. Кічук 


