
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТНІВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» 

оголошує конкурс на заміщення посад, які будуть вакантними з 
01.09.2021 року  

 

назви посад та частки 
ставок, на які оголошено 

конкурс 

Вимоги щодо відповідності освітньої та 
професійної кваліфікації претендентів 

спеціальності 

Кафедра екології та економіки довкілля 

старший викладач, 1 
ставка 

183 Технології захисту навколишнього 
середовища 

доцент, 2 ставки 183 Технології захисту навколишнього 
середовища 

доцент, 2 ставки 263 Цивільна безпека (профіль – охорона 
праці) 

доцент 1 ставка 051 Економіка 

професор, 1 ставка 263 Цивільна безпека (профіль – охорона 
праці) 

професор, 1 ставка 073 Менеджмент 

Кафедра організації та автоматизації виробництва 

доцент, 3 ставки 184 Гірництво 

доцент, 2 ставки 136 Металургія 

доцент, 1 ставка 132 Матеріалознавство 

доцент, 1 ставка 122 Комп’ютерні науки 

доцент, 1 ставка 151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології  

професор 1 ставка 132 Матеріалознавство 

професор, 1 ставка 136 Металургія 

 
Посаду старшого викладача можуть займати особи, які:  
а) мають ступінь магістра або вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) та стаж 
науково-педагогічної роботи не менше 2 років або 

б) мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії). 
Посаду доцента можуть займати особи, які мають ступінь 

магістра або вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста (повну вищу освіту), мають науковий ступінь та вчене 

звання доцента або мають науковий ступінь та стаж науково-
педагогічної роботи не менше 3 років; 

Посаду професора можуть займати особи, які мають ступінь 
магістра або вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста (повну вищу освіту) та: 

а) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання 
професора або  



б) науковий ступінь доктора наук, вчене звання доцента та стаж 
науково-педагогічної роботи не менше 5 років; 

 
Для участі в конкурсі необхідно подати заяву та документи за 

переліком, наведеним нижче, за адресою вул. Сеченова, 71-а, 
м. Маріуполь, 87524, до 25.07.2021 р. Документи приймаються 
особисто або поштою (кур’єрською доставкою). Дата відправлення 
документів претендента на участь у конкурсі поштою визначається 
штампом поштового відділення з місця відправлення. Заява та 
документи, подані поза встановленим терміном, не розглядаються.  
 
Контактна особа з особистого приймання документів, надання 
роз’яснень: Руссу Наталія 
Федорівна,natalya.russu@metinvestholding.com 
 
Перелік документів, які має подати претендент 

1) письмова заява на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч 
2) копія документу, що посвідчує особу; 
3) автобіографія; 
4) копія трудової книжки (за наявності), засвідчена за місцем роботи або 

нотаріально; 
5) копії документів про вищу освіту, засвідчені за місцем роботи або 

нотаріально; 
6) копії документів про присудження наукового ступеня, присвоєння вченого 

звання, – за наявності, засвідчені за місцем роботи або нотаріально; 
7) копія військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних), засвідчена за місцем роботи або нотаріально; 
8) список наукових праць; 
9) письмова згода на обробку персональних даних, підписана власноруч  
10) копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені 
чинним законодавством України документи) в разі їх наявності; 

11) інформація про освітню та/або професійну кваліфікацію науково-
педагогічних, наукових працівників відповідно до чинних Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності (п. 38), з урахуванням змін, внесених 
Постановою Кабінету Міністрів України № 365 від 24.03.2021 

12) інші документи, які претендент вважає необхідним надати (наприклад, 
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і 
репутацію, сертифікат про володіння іноземною мовою, а також своє 
бачення розвитку діяльності на посаді). 

 
Зі зразком заяви, формами списку наукових праць, згоди на обробку 
персональних даних, інформації про освітню та /або професійну 
кваліфікацію, іншими кваліфікаційними вимогами, а також з порядком 
проведення конкурсу, можна ознайомитися на офіційному сайті 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ МЕТНІВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» у вкладці «Доступ до 
публічної інформації».  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n9

