Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:
Бібліотека: директора (1) бібліотеки .
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації: доцента (2) кафедри інноваційних та інформаційних

технологій в освіті;

асистента (1) кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті; завідувача (1)
кафедри психології та соціальної роботи; професор (1) кафедри психології та соціальної
роботи; доцента (3) кафедри психології та соціальної роботи; старшого викладача (3)
кафедри психології та соціальної роботи; асистента (3) кафедри психології та соціальної
роботи; завідувача (1) кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами; професора (3) кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами; доцент (3) кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами; асистент (1) кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами.
Факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха: професора (1) кафедри
української мови; доцента (1) кафедри української мови; старшого викладача (1) кафедри
української мови; асистента (1) кафедри української мови; старший викладач (2) кафедри
української літератури; асистент (1) кафедри української літератури; завідувача (1) кафедри
журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю; доцента (1) кафедри журналістики.
реклами та зв'язків з громадськістю; старшого викладача (1) кафедри журналістики, реклами
та зв`язків з громадськістю.
Факультет математики, фізики, комп'ютерних наук: доцента (1) кафедри алгебри і
методики навчання математики; завідувача (1) кафедри математики та інформатики;
професора (2) кафедри математики та інформатики;

старшого викладача (4) кафедри

математики та інформатики; завідувача (1) кафедри фізики і методики навчання фізики,
астрономії; професора (2) кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії; старшого
викладача (1) кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії.
Факультет фізичного виховання і спорту: завідувача (1) кафедри медико-біологічних
основ фізичного виховання і фізичної реабілітації; професора (1) кафедри медикобіологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації; доцента (2) кафедри медикобіологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації; старшого викладача (2)
кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації, кандидат
наук; доцента (3) кафедри фізичного виховання; старшого викладача (2) кафедри фізичного
виховання; доцента (2) кафедри

теорії і методики фізичного виховання; викладача (2)

кафедри теорії і методики фізичного виховання; доцента (6) кафедри теорії і методики
спорту; старшого викладача (2) кафедри теорії і методики спорту, кандидат наук; старшого

викладача (3) кафедри теорії і методики спорту; викладача (2) кафедри теорії і методики
спорту.
Факультет іноземних мов: доцента (2) кафедри англійської філології; старшого викладача
(1) кафедри англійської філології; асистента (4) кафедри англійської філології; старшого
викладача (2) кафедри німецької філології; асистента (4) кафедри німецької філології;
доцента (4) кафедри методики навчання іноземних мов; старшого викладача (5) кафедри
методики навчання іноземних мов; асистента (4) кафедри методики навчання іноземних мов;
доцента (1) кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу; старшого
викладача (2) кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу;
асистента (1) кафедри міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу.
Факультет історії, права і публічного управління: завідувач (1) кафедри всесвітньої
історії; професор (1) кафедри всесвітньої історії; доцента (1) кафедри всесвітньої історії;
старший викладач (1) кафедри всесвітньої історії; завідувач (1) кафедри історії та культури
України; професора (3) кафедри історії та культури України; доцента (2) кафедри історії та
культури України; доцента (2) кафедри права і публічного управління; старшого викладача
(4) кафедри права і публічного управління.
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної:
професора (1) кафедри дошкільної освіти; доцента (3) кафедри дошкільної освіти; старшого
викладача (3) кафедри дошкільної

освіти; асистента (3) кафедри дошкільної

освіти;

завідувача (1) кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти; доцента (1)
кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти; старшого викладача (3)
кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти; асистента (2) кафедри
мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти; доцента (4) кафедри початкової
освіти; старшого викладача (1) кафедри початкової освіти; асистента (2) кафедри початкової
освіти.
Природничо-географічний факультет: завідувач (1) кафедри хімії та методики навчання
хімії; доцента (2) кафедри хімії та методики навчання хімії; старшого викладача (2) кафедри
хімії та методики навчання хімії; доцента (4) кафедри географії; старшого викладача (3)
кафедри географії; доцента (6) кафедри біології.
Факультет

мистецтв

і

художньо-освітніх

технологій:

професора

(1)

кафедри

музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії; доцента (2) кафедри
музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії; старшого викладача (2)
кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії; викладача (3) кафедри
музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії; завідувач (1) кафедри
вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти; доцента (4)

кафедри

вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти; старшого викладача (3)

кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти; завідувача (1)
кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності;
доцента (5) кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки
життєдіяльності; старшого викладача (2) кафедри образотворчого, декоративного мистецтва,
технологій та безпеки життєдіяльності; асистента (1) кафедри образотворчого, декоративного
мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:


заяву;



копії документів про повну вищу освіту, про науковий ступінь, вчене (почесне) звання;



копію свідоцтва про шлюб, якщо диплом виданий на дівоче прізвище;



копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації упродовж останніх п’яти

років (за наявністю);


копії документів, що підтверджують рівень володіння іноземною мовою (за наявністю);



копії документів, що підтверджують рівень володіння ІT-технікою (за наявністю);



копію медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного

психіатричних оглядів;


особовий листок по обліку кадрів;



автобіографію;



список наукових праць (для працівників університету за термін попереднього контракту,

підписаний автором і завідувачем кафедри);


звіт (тільки для працівників університету за термін попереднього контракту, підписаний

автором і завідувачем кафедри).
Копії документів, що претендент подає особисто, повинні бути засвідчені в
установленому порядку або відділом кадрів за наданими оригіналами.
Документи приймаються за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32.
Довідки за телефоном: (0432) 27-52-04.
Термін подання документів – 1 місяць з дня опублікування оголошення.

