
MrHrcrEpcrBo ocBITrr I HAyKIa vKpaiun
HAU I o HAJI b uwin rpAH C rr o p rlelailL y HI B Ep c I{TET

21 rpanHr 2020p. HAKAS 100/sK

flpo oroJrorreHHfl KonKypcy

Ha suroHaHHf, 3aroHy Vrpainu dlpo Brdrrly ocniry>

HAKA3YIO:

1. flponecru Ao 30 qepBHt 2020 poKy KoHKypc Ha gaNaiueHH.s

BaKaHTHI4x nocaA HayKoBo-rreAarori.rHr.rx npaqinnuris (cuucor BaKaHTHr4x

rro caA HayKoBo-rreAarori.rHlrx nparlisHr.rxin AoAaerrcr).
OroloureHHt rpo rpoBeAeHH.fl KoHKypcy uouicrvrru Ha ee6-cafiri

yninepcvrery.

2 . P ogrr flHy rr4 II I4TaHruI np o o6p aHnf, HayKoB o - [eAaro ri.rHlrx np aqisHr,mi s
B rlopf,AKy, nepeA6a.reHoMy cr.55 3axony VrpaiHu <fJpo Br4rrly ocniry>.

3. Kourpolr 3a BLIKoHaHHTIM rlboro HaK€By noKJracrra Ha neprroro
rrpopeKropa EinqroBr.rqa M. O.

Percrop M.O.AMr{TpIrrreHKo



                                  Національний транспортний університет 

                            Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

                                                       оголошує конкурс 

            на заміщення посад, які будуть вакантні з 01.09.2020р.  

                                
Кафедра автомобілів: 

доцент –1,0.  

 

Кафедра двигунів і теплотехніки: 

доцент – 2,0. 

 

Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу: 

доцент – 2,0. 

 

Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства: 

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

 

Кафедра дорожніх машин: 

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

 

Кафедра комп’ютерної , інженерної графіки та дизайну:  
завідувач кафедри – 1,0; доцент – 2,0; старший викладач - 1,0. 

 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності: 

завідувач кафедри – 1,0; доцент – 4,0; старший викладач – 1,0. 

 

Кафедра проектування доріг, геодезії та землеустрою: 

професор -1,0. 

 

Кафедра транспортного будівництва та управління майном: 

професор – 0,5; професор – 0,5; професор – 1,0; доцент – 2,0;  

доцент – 0,5; старший викладач -1,0. 

 

Кафедра мостів , тунелів та гідротехнічних споруд: 

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

 

Кафедра аеропортів: 

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

 

Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 

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

 

Кафедра ДБМ і хімії: 

доцент  - 2,0. 

 

Кафедра опору матеріалів і машинознавства: 

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

 

Кафедра туризму: 

доцент – 1,0. 

 

Кафедра менеджменту: 

професор – 2,0. 



Кафедра транспортного права та логістики: 

завідувач кафедри – 1,0; професор – 1,0; доцент – 6,0.  

 

Кафедра фінансів, обліку та аудиту: 

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

 

Кафедра іноземних мов: 

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

 

Кафедра економіки: 

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

 

Кафедра конституційного та адміністративного права: 

доцент – 2,0. 

 

Кафедра філософії та педагогіки: 

доцент  – 2,0. 

 

Кафедра іноземної філології та перекладу: 

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

 

Кафедра транспортних технологій: 

старший  викладач – 3,0.    

 

Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю: 

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

 

Кафедра транспортних систем та безпеки дорожнього руху: 

професор – 1,0;  доцент – 2,0. 

 

Кафедра інформаційних систем і технологій: 

професор – 2,0;  доцент – 3,0; старший викладач – 1,0. 

 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної   безпеки: 

доцент – 2,0;  доцент – 0,5; старший викладач – 3,0. 

 

 

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. 
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