
                                                                                                 

Чорноморський національний  університет 

імені Петра Могили 

 
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників: 

- кандидата медичних наук, доцента, директора медичного інституту -1 

вакансія;  

- доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем -1 вакансія;  

- кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри інженерії 

програмного забезпечення -1 вакансія;  

- кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри комп’ютерної 

інженерії -1 вакансія; 

- кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри автоматизації 

та комп’ютерно-інтегрованих технологій -1 вакансія; 

- кандидата економічних наук, доцента, декана факультету економічних 

наук -1 вакансія;  

- доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри 

конституційного та адміністративного права і процесу -1 вакансія;  

- доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри публічного 

управління та адміністрування -1 вакансія;  

- доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора, завідувача 

кафедри олімпійського та професійного спорту -1 вакансія;  

- доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри цивільного та 

кримінального права і процесу -1 вакансія;  

- кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри 

журналістики -1 вакансія;  

- доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри економіки та 

підприємництва -1 вакансія;  

- доктора політичних наук, професора кафедри національної безпеки -1 

вакансія; 

- доктора економічних наук, професора кафедри обліку і аудиту -1 

вакансія; 

- доктора наук з державного управління, професора кафедри публічного 

управління та адміністрування -1 вакансія; 

- доктора історичних наук, професора кафедри місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку -1 вакансія; 

- доктора історичних наук, професора кафедри історії -1 вакансія; 

- кандидата наук з державного управління, доцента кафедри публічного 

управління та адміністрування -2 вакансії; 

- кандидата історичних наук, доцента кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки -1 вакансія; 

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри соціальної роботи, 

управління і педагогіки - 4 вакансії; 



- кандидата політичних наук, доцента кафедри місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку -1 вакансія; 

- кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики -1 вакансія; 

- кандидата політичних наук, доцента кафедри історії -1 вакансія; 

- кандидата історичних наук, доцента кафедри історії -3 вакансії;  

- кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку і аудиту -2 

вакансії; 

-  кандидата економічних наук, доцента кафедри менеджменту -2 

вакансії; 

- кандидата медичних наук, доцента кафедри медико-біологічних основ 

спорту та фізичної реабілітації -1 вакансія; 

- кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента кафедри 

олімпійського та професійного спорту -2 вакансії; 

- доктора медичних наук, професора кафедри терапевтичних та 

хірургічних дисциплін -1 вакансія;  

- доктора економічних наук, професора кафедри управління земельними 

ресурсами -1 вакансія; 

- доктора фізико-математичних наук, професора кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем -2 вакансії;  

- доктора економічних наук, професора кафедри економіки та 

підприємництва -1 вакансія;  

- кандидата економічних наук, професора кафедри економіки та 

підприємництва -1 вакансія;  

- доктора філологічних наук, професора кафедри журналістики -1 

вакансія;  

- доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних відносин та 

зовнішньої політики -1 вакансія; 

- кандидата наук з соціальних комунікацій, доцента кафедри 

журналістики -1 вакансія;  

- кандидата юридичних наук, доцента кафедри конституційного та 

адміністративного права і процесу -2 вакансії;  

- кандидата технічних наук, доцента кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій -1 вакансія;  

- кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки та 

підприємництва -1 вакансія;  

- кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри 

інтелектуальних інформаційних систем -1 вакансія;  

- кандидата технічних наук, доцента кафедри інтелектуальних 

інформаційних систем -2 вакансії;  

- доктора медичних наук, професора кафедри анатомії, клінічної 

анатомії, патоморфології та судової медицини -1 вакансія; 

- доктора технічних наук, професора кафедри комп’ютерної інженерії -2 

вакансії;  



- кандидата біологічних наук, доцента  кафедри медичної біології та 

фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології -2 вакансії;  

- кандидата медичних наук, старшого викладача кафедри терапевтичних 

та хірургічних дисциплін -1 вакансія;  

- кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри психології 

-1 вакансія;  

- кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології - 4 вакансії;  

- кандидата технічних наук, доцента кафедри екології - 2 вакансії;  

- кандидата медичних наук, доцента кафедри гігієни, соціальної 

медицини, громадського здоров’я та медичної інформатики -1 вакансія;  

- кандидата технічних наук, доцента кафедри комп’ютерної інженерії -1 

вакансія;  

- кандидата технічних наук, доцента кафедри інженерії програмного 

забезпечення -1 вакансія; 

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інженерії програмного 

забезпечення -1 вакансія; 

- старшого викладача кафедри англійської мови - 2 вакансії;  

- кандидата педагогічних наук, доцента кафедри англійської мови -1 

вакансія; 

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри англійської філології -2 

вакансії;  

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри української  філології 

та міжкультурної комунікації - 1 вакансія;   

- кандидата філологічних наук, доцента кафедри романо-германської 

філології та перекладу з німецької мови -1 вакансія; 

-  кандидата технічних наук, доцента кафедри управління земельними 

ресурсами - 2 вакансії;  

- кандидата політичних наук, старшого викладача кафедри міжнародних 

відносин та зовнішньої політики - 1 вакансія; 

- кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри романо-

германської філології та перекладу з англійської мови - 1 вакансія; 

- кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри романо-

германської філології та перекладу з англійської мови - 1 вакансія; 

- кандидата політичних наук, старшого викладача кафедри романо-

германської філології та перекладу з англійської мови - 1 вакансія; 

- кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри англійської 

філології - 1 вакансія; 

- кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри англійської 

філології - 1 вакансія; 

- старшого викладача кафедри фінансів і кредиту - 1 вакансія; 

- старшого викладача кафедри романо-германської філології та 

перекладу з англійської мови - 2 вакансії; 

- старшого викладача кафедри англійської філології - 1 вакансія;  

- старшого викладача кафедри екології -1 вакансія;  

- старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії -1 вакансія;  



- старшого викладача кафедри інженерії програмного забезпечення - 2 

вакансії; 

- старшого викладача кафедри олімпійського та професійного спорту - 2 

вакансії; 

- кандидата філологічних наук, старшого викладача кафедри романо-

германської філології та перекладу з німецької мови - 2 вакансії; 

- старшого викладача кафедри романо-германської філології та 

перекладу з німецької мови -1 вакансія; 

- викладача кафедри англійської мови - 6 вакансій;  

- викладача кафедри інженерії програмного забезпечення -2 вакансії; 

викладача кафедри комп’ютерної інженерії -1 вакансія; 

-  викладача кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій -1 вакансія; 

- викладача кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, 

гістології, фізіології та патофізіології -1 вакансія; 

-  викладача кафедри анатомії, клінічної анатомії, патоморфології та 

судової медицини -1 вакансія; 

- викладача кафедри гігієни, соціальної медицини, громадського 

здоров’я та медичної інформатики -1 вакансія;  

- викладача кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін - 1 

вакансія;  

- викладача навчально-наукового центру соціально-психологічної 

підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню -2 

вакансії;  

- викладача кафедри олімпійського та професійного спорту -1 вакансія; 

- викладача кафедри теорії та методики фізичного виховання -1 вакансія; 

- викладача кафедри романо-германської філології та перекладу з 

німецької мови -3 вакансії; 

- викладача кафедри управління земельними ресурсами -1 вакансія. 

Вимоги до кандидатів: науковий ступінь та вчене звання відповідно до 

оголошеної посади, досвід роботи у закладі вищої освіти 3-4 рівня акредитації, 

обов’язкове проведення відкритих занять. 

Термін подавання заяв – 1 місяць з дня публікації оголошення. 

Необхідні документи для участі у конкурсі: заява на ім’я ректора, 

документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць за 

останні п’ять років. 

Документи подавати за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, 

ЧНУ, відділ кадрів. 

Телефон/факс 50-03-33. 

_______________________________________________________________________ 

(Ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти (https://chmnu.edu.ua/litsenzuvannya-ekspertni-visnovki/) 

https://chmnu.edu.ua/litsenzuvannya-ekspertni-visnovki/

