
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
             НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 
        22  березня 2017 р.                  м. Дніпро                                          №187 -1-к  
 
 
Про оголошення конкурсу 
на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників 
 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 55 Закону України «Про 
вищу освіту», «Положення про порядок проведення конкурсного відбору та 
укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними працівниками 
НМетАУ» та «Положення про та конкурсну комісію НМетАУ» (затверджених 
рішенням Вченої ради НМетАУ від 26.09.2016 протокол №9) 

 
НАКАЗУЮ: 
 
      1. Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників строк 
трудового договору (контракту) у яких закінчується у червня 2017 року (перелік посад 
додається). 
      2. Конкурс провести з 01 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року. 
      3. Конкурсній комісії провести конкурс на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників строк трудового договору (контракту) у яких закінчується у червня 2017 
року у відповідності з вищезазначеними законодавчими актами та нормативними 
документами. 
      4. Начальнику відділу кадрів Шифріну В.С. забезпечити  до 27 березня 2017 року 
публікацію оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення 
на офіційному веб-сайті академії, а також у друкованих засобах масової інформації. 
     5. Директору навчально-наукового інституту інтегрованих форм навчання, 
деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших структурних підрозділів, 
секретарю Вченої ради академії, секретарям вчених рад факультетів організувати 
проведення конкурсних заходів у відповідності з «Положенням про порядок 
проведення конкурсного відбору та укладання трудових договорів (контрактів) з 
науково-педагогічними працівниками НМетАУ». 
     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Іващенка В.П. 
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           Додаток 

 Металургійний факультет 
Кафедра металургії сталі 
старший викладач - 1   

Кафедра теорії металургійних процесів            
та хімії                             доцент – 3   
старший викладач – 1     асистент – 1  

Кафедра металургійного палива та вогнетривів 
доцент – 5  

Електрометалургійний факультет 
Кафедра електротехніки та електроприводу 
доцент – 1  

Факультет матеріалознавства і обробки металів 
Кафедра обробки металів тиском 
доцент – 1  

Кафедра вищої математики 
 професор – 1 доцент – 1   

Механіко-машинобудівний факультет 
Кафедра нарисної геометрії та інженерної 
графіки                         завідувач кафедри  
старший викладач – 4   асистент – 1  

Кафедра технології машинобудування             
ім. В.Н.Морозенко 
асистент – 1 

Кафедра машин та агрегатів 
металургійного виробництва 
старший викладач  

Кафедра екології, теплотехніки та охорони 
праці 
асистент - 1 

Факультет комп’ютерних систем, енергетики і автоматизації 
Кафедра економічної інформатики 
доцент – 1   
старший викладач – 2 

Кафедра автоматизації виробничих 
процесів 
доцент – 1 асистент - 1 

Кафедра інформаційних технологій               
та систем                       доцент – 5  
старший викладач – 4    професор - 1 

Кафедра прикладної математики                      
та обчислювальної техніки 
старший викладач – 2   

Кафедра промислової теплоенергетики 
  доцент – 4    старший викладач – 1 

Факультет економіки та менеджменту 
Кафедра менеджменту 
доцент – 8  

Кафедра обліку і аудиту 
доцент – 4     старший викладач - 5 

Кафедра фінансів 
доцент – 4   старший викладач – 2   асистент – 1 

Гуманітарний факультет 
Кафедра документознавства   та інформаційної діяльності 
завідувач кафедри       доцент - 1 
Кафедра інженерної педагогіки 
доцент - 2 

Кафедра інтелектуальної власності 
завідувач кафедри  

Кафедра перекладу та іноземних мов 
завідувач кафедри  

Кафедра фізичного виховання 
завідувач кафедри  

Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання 
Кафедра адміністрування управління           
та економіки виробництва 
завідувач кафедри  

Кафедра гуманітарних фундаментальних  
та загально-інженерних дисциплін 
завідувач кафедри        

Нікопольський факультет  
  декан  
 
 


