
 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МИСТЕЦТВ 
ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 

 

 доцента кафедри іноземних мов (особи, які мають вчене звання доцента, 
науковий ступінь кандидата філологічних наук та/або почесне звання, стаж роботи 
на посадах науково-педагогічних працівників не менш 3-х років) – 1 ставка; 

 доцента кафедри іноземних мов (особи, які мають вчене звання доцента, 
науковий ступінь кандидата філологічних наук та/або почесне звання, стаж роботи 
на посадах науково-педагогічних працівників не менш 3-х років) – 1 ставка; 

 старшого викладача кафедри іноземних мов (особи, які мають повну вищу 

освіту другого (магістерського) рівня за відповідною спеціальністю, науковий 
ступінь кандидата філологічних наук та стаж роботи на посадах науково-
педагогічних працівників не менш 3-х років» – 0,5 ставки; 

 викладача кафедри музичного мистецтва естради та джазу (особи, які мають 

повну вищу освіту другого (магістерського) рівня за відповідною спеціальністю) – 
0,5 ставки; 
 

 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

 заяву про участь у конкурсі; 

 особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 3х4 см.; 

 копія паспорта та копія трудової книжки, засвідчені у встановленому порядку;  

 автобіографію; 

 копії дипломів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, посвідчення про 
присвоєння почесного звання, список наукових праць і творчих досягнень; 

 документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ 
підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), 
або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається 
комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України Про забезпечення 
функціонування української мови як державної. 

 письмову згоду на збір та обробку персональних даних. 
 

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені 
за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально. 
У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, 
позначена на поштовому штемпелі. 
 

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не 
розглядаються та повертаються особам, які їх подали. 
Документи надсилати або подавати особисто за адресою: Харківський національний 
університет мистецтв імені І. П. Котляревського, майдан Конституції, 11/13,  м. Харків, 
61003: 
Останній день подання заяв  -  17 квітня 2023 року. 
 
Телефони для довідок  (057) 731-18-40.  
 

 

В.о. ректора               Ірина СУХЛЕНКО 
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