
                    Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

                        Національний транспортний університет 

                                       оголошує конкурс 

   на заміщення посад, які будуть вакантні з 01.09.2017р.  

              

Кафедра автомобілів: 

завідувач кафедри – 1,0; професор – 1,0; доцент –1,0.      

 

Кафедра двигунів і теплотехніки: 

завідувач кафедри – 1,0; професор – 1,0;  доцент – 2,0.  

 

Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу: 

доцент – 2,0.  

 

Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства: 

старший викладач – 1,0. 

 

Кафедра дорожніх машин: 

професор – 1,0; доцент –1,0; старший викладач –1,0. 

 

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну: 

старший викладач – 2,0.  

 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності: 

доцент – 1,0; старший викладач –3,0. 

 

Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою: 

професор –1,0; доцент – 4,0; старший викладач – 1,0. 

 

Кафедра транспортного будівництва та управління майном: 

завідувач кафедри – 1,0; професор – 3,0; доцент –5,0. 

 

Кафедра мостів і тунелів: 

професор –1,0; доцент – 1,0. 

 

Кафедра аеропортів: 

професор –1,0; доцент –1,0; старший викладач – 2,0. 

 

Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 

професор –1,0; старший викладач –1,0. 

 

Кафедра ДБМ і хімії: 

завідувач кафедри – 1,0; професор –1,0; доцент – 1,0; 

старший викладач –1,0. 

 

Кафедра опору матеріалів та машинознавства: 

професор – 1,0.   

 

Кафедра туризму: 

доцент –3,0. 

 

Кафедра менеджменту: 

 завідувач кафедри – 1,0;  доцент – 3,0. 

           



           Кафедра транспортного права та логістики: 

доцент –1,0; старший викладач – 1,0. 

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту: 

доцент – 1,0.  

 

Кафедра фізичного виховання та спорту: 

доцент – 1,0; старший викладач – 3,0. 

 

Кафедра економіки: 

завідувач кафедри – 1,0;  професор – 1,0; доцент – 5,0;  

старший  викладач – 1,0. 

 

Кафедра конституційного та адміністративного права: 

доцент – 1,0. 

 

          Кафедра теорії та історії держави і права: 

завідувач кафедри –1,0;  старший викладач – 1,0. 

 

Кафедра іноземної філології  та перекладу: 

завідувач кафедри – 1,0. 

 

Кафедра транспортних технологій: 

завідувач кафедри – 1,0;  професор –1,0; доцент –1,0. 

 

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху: 

доцент – 3,0.  

 

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю: 

завідувач кафедри – 1,0. 

 

Кафедра інформаційних систем і технологій: 

завідувач кафедри –1,0; професор –1,0; старший викладач – 2,0. 

 

           

          Кафедра електроніки та обчислювальної техніки:  

завідувач кафедри – 1,0; професор –1,0.    

 

Кафедра вищої математики: 

завідувач кафедри – 1,0; доцент – 1,0.   

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: 

Заява про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, 

автобіографія, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання 

(засвідчені у встановленому порядку), список наукових праць і винаходів (завірених у 

встановленому порядку), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. 

(Викладачі університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я ректора, додаючи 

відсутні в особовій справі документи та оновлений список наукових праць). 

Документи приймаються за адресою: 

01010, м.Київ, вул.Омеляновича-Павленка 1, кімнати 317, 319.  

Термін подання документів – один місяць від дня опублікування оголошення. 

Телефони для довідок: 280-00-86; 280-61-73.  

Університет житлом не забезпечує. 

Умови праці оформлюються відповідним контрактом. 

                   



                              Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

                        Національний транспортний університет 

                                       оголошує конкурс 

   на заміщення посад, які будуть вакантні з 01.09.2017р.  

 

Кафедра автомобілів: 

доцент – 1,0. 

 

Кафедра двигунів і теплотехніки: 

доцент – 1,0.  

 

Кафедра дорожніх машин: 

доцент –1,0. 

 

Кафедра транспортного будівництва та управління майном: 

доцент –3,0. 

 

          Кафедра транспортного права та логістики: 

доцент – 2,0. 

 

Кафедра фінансів, обліку і аудиту: 

доцент – 1,0. 

 

Кафедра економіки: 

доцент –1,0.  

 

Кафедра конституційного та адміністративного права: 

доцент – 1,0. 

 

Кафедра транспортних технологій: 

доцент –1,0. 

 

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю: 

доцент – 2,0. 

 

Кафедра інформаційних систем і технологій: 

доцент – 1,0. 

 

Кафедра вищої математики: 

професор– 1,0.  

 Декан автомеханічного факультету - 1,0. 

  

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету: 

Заява про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, 

автобіографія, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання 

(засвідчені у встановленому порядку), список наукових праць і винаходів (завірених у 

встановленому порядку), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. 

(Викладачі університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я ректора, додаючи 

відсутні в особовій справі документи та оновлений список наукових праць). 
Документи приймаються за адресою: 

01010, м.Київ, вул.Омеляновича-Павленка 1, кімнати 317, 319.  

Термін подання документів – один місяць від дня опублікування оголошення. 

Телефони для довідок: 280-00-86; 280-61-73.  

Університет житлом не забезпечує. 

Умови праці оформлюються відповідним контрактом. 



 

 

 

 

 


