
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТНІВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» 

оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників, які будуть вакантними з 01.09.2022 року  

 
назви посад та частки 

ставок, на які оголошено 
конкурс 

вимоги щодо відповідності освітньої та 
професійної кваліфікації претендентів профілю 

спеціальності або освітнього компоненту 
Кафедра екології та економіки довкілля 

завідувач кафедри,1,0 ставки відповідно до профілю кафедри 

доцент, 0,25 ставки 263 Цивільна безпека (профіль – безпека 
експлуатації обладнання) 

доцент, 1,0 ставки 263 Цивільна безпека (профіль – безпека на 
гірничих та металургійних виробництвах) 

доцент, 0,75 ставка 051 Економіка (профіль – управління якістю та 
інноваційна діяльність з викладанням англійською 
мовою) 

доцент, 1,0 ставки 051 Економіка (профіль – вартісно орієнтоване 
управління бізнесом, бюджетування у бізнесі) 

професор, 1,0 ставки 183 Технології захисту навколишнього 
середовища (профіль – інноваційні технології та 
обладнання захисту навколишнього середовища) 

старший викладач, 1,0 ставки 183 Технології захисту навколишнього 
середовища (профіль – екологічні ризики та вплив 
техногенних систем) 

Кафедра організації та автоматизації виробництва 

завідувач кафедри, 1,0 ставки відповідно до профілю кафедри 

професор, 1,0 ставки 122 Комп’ютерні науки (профіль – програмування; 
бази даних) 

доцент, 1,0 ставки 122 Комп’ютерні науки (профіль – інженерна та 
комп’ютерна графіка, web-дизайн) 

старший викладач, 0,5 ставки 122 Комп’ютерні науки (профіль – продуктивність 
використання офісних систем) 

старший викладач, 0,5 ставки 122 Комп’ютерні науки (профіль – інтелектуальний 
аналіз даних) 

доцент, 1,0 ставки 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології (профіль – автоматизація технологічних 
процесів у гірництві, металургії) 

доцент, 1,0 ставки 131 Прикладна механіка / 133 Галузеве 
машинобудування (профіль – мехатроніка, 
комп’ютерне проєктування складних технічних 
систем) 

Кафедра базових галузей промисловості 

завідувач кафедри, 1,0 ставки відповідно до профілю кафедри 

доцент, 0,75 ставки 
132 Матеріалознавство (профіль – 
матеріалознавство, зварювання та наплавлення) 

доцент, 0,75 ставки 
132 Матеріалознавство (профіль – 
матеріалознавство, процеси обробки тиском) 

доцент, 0,75 ставки  
133 Галузеве машинобудування (профіль – 
гірничі, піднімально-транспортні машини) 



назви посад та частки 
ставок, на які оголошено 

конкурс 

вимоги щодо відповідності освітньої та 
професійної кваліфікації претендентів профілю 

спеціальності або освітнього компоненту 

професор, 1,0 ставки 
136 Металургія (профіль – аглодоменне 
виробництво) 

професор, 1,0 ставки 136 Металургія (профіль – прокатне виробництво) 

доцент, 1,0 ставки 136 Металургія (профіль – металургія сталі) 

професор, 1,0 ставки 
184 Гірництво (профіль – відкрита розробка 
родовищ) 

доцент, 2,0 ставки 
184 Гірництво (профіль – відкрита розробка 
родовищ) 

доцент, 2,0 ставки 
184 Гірництво (профіль – підземна розробка 
родовищ) 

доцент, 1,0 ставки 
136 Металургія (профіль - металургія чорних і 
кольорових металів та спеціальних сплавів) 

 
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; 

 
Перелік документів, які має подати претендент 

1) письмову заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч 
(зразок наведено у додатку А Положення про порядок заміщення 
вакантних посад науково-педагогічних та наукових працівників ТОВ 
«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» та укладення з 
ними трудових договорів (контрактів)); 

2) копію документа, що посвідчує особу; 
3) резюме, в якому обов’язково вказуються контактні дані (телефон, адреса 

електронної пошти); 
4) копію трудової книжки або за її відсутності – довідку за формою  ОК-5 або 

ОК-71 для підтвердження досвіду роботи і стажу; 
5) копії документів про вищу освіту; 
6) копії документів про присудження наукового ступеня, присвоєння вченого 

                                         
1 Можуть бути отримані в додатку «Дія» 



звання, – за наявності; 
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних); 
8) список наукових праць (зразок наведено у додатку Б до Положення) та 

копії наукових праць відповідно до профілю посади, на заміщення якої 
подає свою кандидатуру претендент, за останні 5 років; 

9) письмову згоду на обробку персональних даних, підписану власноруч 
(зразок наведено у додатку В до Положення); 

10) копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва ін.) в разі їх 
наявності; 

11) інформацію про освітню та/або професійну кваліфікацію науково-
педагогічних, наукових працівників за формою, наведеною у додатку Г; 

12) інші документи, які претендент вважає за необхідне надати (наприклад, 
додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і 
репутацію, сертифікат про володіння іноземною мовою); 

13) силабус та робочу програму за однією дисципліною, яка відповідає 
профілю посади, на заміщення якої подає свою кандидатуру претендент2 
(доцільно скористуватися формами, наведеними у додатках Д, Е);3 

14) Презентаційні матеріали до двох лекцій з дисципліни, за якою надано 
силабус та робочу програму. 

У разі, якщо претендент працює в Університеті, він подає лише документи, 
перелічені в абзацах 1), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14). 

 
Для участі в конкурсі необхідно подати заяву та документи за 

переліком, наведеним нижче, за адресою вул. Добролюбова, 25, 
м. Запоріжжя, 69006, адресат: ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» до 22.07.2022 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.  

Увага: документи з позицій 13) та 14) приймаються на адресу 
електронної пошти університету mip@metinvestholding.com 
 

З Положенням про порядок заміщення вакантних посад науково-
педагогічних та наукових працівників ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» та укладення з ними трудових договорів 
(контрактів), зразком заяви, формами списку наукових праць, згоди на 

                                         
2 Претендент самостійно визначає дисципліну: або одну з Каталогу освітніх компонентів ТОВ 
«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», розміщеного за посиланням: Каталог-
освітніх-компонентів.pdf (metinvest.university) або на свій розсуд. Назва і зміст дисципліни мають 
відповідати профілю посади, на заміщення якої подається для участі в конкурсі претендент. Профіль 
посади визначається в оголошенні про проведення конкурсу. Наприклад, на заміщення посади 
доцента кафедри загальноосвітніх дисциплін (профіль – ділова та наукова українська мова) 
претендент може подати силабус, робочу програму, презентаційний матеріал з дисциплін «Ділова 
та наука українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням» абощо. 
3 При здійсненні конкурсного відбору оцінюватиметься зміст зазначених документів, рівень 
компетентностей претендента у формуванні їх окремих розділів, однак від претендента розумно 
очікується дотримання вимог щодо оформлення, структурування тексту тощо. 

mailto:mip@metinvestholding.com
https://metinvest.university/wp-content/uploads/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
https://metinvest.university/wp-content/uploads/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf


обробку персональних даних, інформації про освітню та /або 
професійну кваліфікацію, іншими кваліфікаційними вимогами, а також із 
формами силабусу та робочої програми навчальної дисципліни можна 
ознайомитися на офіційному сайті ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТНІВЕСТ 
ПОЛІТЕХНІКА» у вкладці «Доступ до публічної інформації».  


