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Н А К А З 

17 вересня 2021 р. м. Харків № 178 - од 

Про оголошення конкурсу на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства 
освіти і науки України № 1005 від 05.10.2015 р. «Про затвердження Рекомендацій 
щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», 
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 
у Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди та 
Статуту Університету 

НАКАЗУЮ: 
§1 

1. Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників на 
посади: 

Завідувачів кафедр: державно-правових дисциплін, кримінального права та 
процесу; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 
Процевського; історії України; суспільно-економічних дисциплін і географії; 
циклічних видів спорту; освітології та інноваційної педагогіки; соціальної роботи і 
соціальної педагогіки; ботаніки; теорії, технологій і методик дошкільної освіти; 
психологічної і педагогічної антропології. 
Професорів кафедр: державно-правових дисциплін, кримінального права та 
процесу; цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 
Процевського; математики; освітології та інноваційної педагогіки; психології; 
політології, соціології і культурології; дизайну; теорії і методики мистецької освіти 
та вокально-хорової підготовки вчителя; музично-інструментальної підготовки 
вчителя; англійської філології; німецької філології; романської філології; східних 
мов; української мови; української літератури та журналістики імені професора 
Леоніда Ушкалова; зарубіжної літератури та слов'янських мов; анатомії і фізіології 
людини ім. д.мед.н. проф. Я. Р. Синельникова; зоології; здоров'я людини, 
реабілітології та спеціальної психології; філософії; теорії і методики викладання 
природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті. 
Доцентів кафедр:, державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу; 
цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. 
Процевського; економічної теорії, фінансів і обліку; математики; фізики; 
інформатики; освітології та інноваційної педагогіки; психології; політології, 
соціології і культурології; соціальної роботи і соціальної педагогіки; теорії і 
методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, 
початковій і спеціальній освіті; початкової і професійної освіти; теорії і методики 



викладання філологічних дисциплін у дошкільній , початковій і спеціальній освіті; 
образотворчого мистецтва; дизайну; музично-інструментальної підготовки 
вчителя; теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки 
вчителя; англійської мови; англійської філології; англійської фонетики і граматики; 
німецької філології; практики англійського усного і писемного мовлення; теорії, 
технологій і методик дошкільної освіти.; психологічної і педагогічної антропології; 
інформаційних технологій; наукових основ управління; українознавства і 
лінгводидактики; української літератури та журналістики імені професора Леоніда 
Ушкалова; української мови; зарубіжної літератури та слов'янських мов; теорії та 
практики англійської мови; ботаніки; зоології,здоров'я людини, реабілітології та 
спеціальної психології; хімії; спеціальної педагогіки; філософії; суспільно правових 
дисциплін і менеджменту освіти; історії України; всесвітньої історії; циклічних 
видів спорту; олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму; 
теорії і методики фізичного виховання; гімнастики, музично-ритмічного виховання 
і фітнесу. 
Старших викладачів кафедр: інформатики; політології, соціології і культурології; 
образотворчого мистецтва; хореографії; німецької філології; романської філології; 
теорії, технологій і методик дошкільної освіти.;анатомії і фізіології людини ім. 
д.мед.н. проф. Я. Р. Синельникова; спеціальної педагогіки; суспільно-економічних 
дисциплін і географії; суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти; 
циклічних видів спорту; одноборств, фехтування і силових видів спорту. 
Викладачів кафедр: цивільно-правових дисциплін і трудового права імені 
професора О.І. Процевського; соціальної роботи і соціальної педагогіки; 
психології; образотворчого мистецтва; хореографії; англійської фонетики і 
граматики; практики англійського усного і писемного мовлення; романської 
філології; східних мов; української літератури та журналістики імені професора 
Леоніда Ушкалова. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву на ім'я ректора 
про допуск до участі у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, 
автобіографію, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копію диплома про 
вищу освіту, копію диплома про науковий ступінь, копію атестата про присвоєння 
вченого звання, документи які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 
останніх п'яти років, список друкованих праць, звіт про навчально-методичну, 
виховну, науково-дослідницьку, організаційну та профорієнтаційну роботу за 
попередній період, згоду на обробку персональних даних. 

2. Повідомлення про оголошення та умови конкурсу опублікувати на сайті 
університету. 

3.Відділу кадрів забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на 
заміщення посад протягом ЗО календарних днів з дня публікації про оголошення 
конкурсу на сайті університету. 



§2 
З метою проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників створити конкурсну комісію у складі: 
1. Бережна С.В., проректор з наукової, інноваційної і міжнародної 

діяльності - голова комісії 
2. Шабанов Р.І., проректор з науково-педагогічної роботи, соціально-

економічних і правових питань 
3. Борисов В.А., проректор з навчально-наукової роботи 
4. Золотухіна С.Т., професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки 
5. Пономарьова Н.О., декан фізико-математичного факультету 
6. Пузанова Л.В., нач.відділу кадрів 
7. Тарасенко О.В., нач.юридичного відділу 
8. Білецька С.А., голова Первинної профспілкової організації університету 
9. Касалап Д.А., голова спілки студентів і молоді університету 

Конкурсній комісії університету звернути увагу на п.п. 9-10 Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.19 9зі 
змінами від 16.07.21) та п.п. 6.9. «Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди» 

Довести зміст даного наказу до відома працівників університету. 

Ректор Юрій БОЙЧУК 

Вик. Пузанова 


