
27.01.2020 року
Оголошення.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ДВНЗ 
«Івано-Франківський національний медичний університет», наказу ректора 
«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» від 20.01.2020 року 
№ 38-Д:
Івано-Ф ранківський національний медичний університет оголошує конкурс на 
заміщення вакантних посад:

Завідувача каф едри
-  фізичної реабілітації, ерготерапії з курсом фізичного виховання (1 посада на 
1.0 ст.)
Вимоги до претендентів на заміщення зазначеної посади:

•  громадянин України
• вільне володіння держ авною мовою
• повна вища освіта за фахом
• наявність наукового ступеня доктора наук, вченого звання професора чи 

доцента відповідно до профілю кафедри
•  стаж  науково-педагогічної робот и не менше вісім років;

Д о ц ен т ів  кафедр
- ортопедичної стоматології (1 посада на 1.0 ст.; 1 посада на 0,25 ставки)
- гістології, цитології та ембріології (3 посади по 1.0 ст.)
- загальної хірургії (1 посада на 0.75 ст.)
- неврології та нейрохірургії (1 посада на 0.5 ст.)
- психіатрії, наркології та медичної психології /дисципліна викладання-медична 
психологія, основи психології / (1 посада на 0.75 ст.);
Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:

•  повна вища освіта за фахом  • .

•  наявність наукового ступеня кандидата наук
• стаж  науково - педагогічної робот и не менше 3-х років
• наявність сертифікату, що підтвердж ує володіння іноземною мовою з 

м ов країн Європейського Союзу на р івн і не ниж чому А2-В1
• наявність 2-х і більше наукових моноавторських статей, оприлюднених у  

фахових науково-метричних виданнях після захисту кандидатської 
дисертації

•  для клінічних каф едр-1 патент опублікований після захисту 
кандидатської дисертації

•  наявність 2-х і більше навчально-методичних праць, оприлюднених після 
захисту кандидатської дисертації: статті у  фахових виданнях та/або 
підручники, навчально-методичні посібники

• наявність 2-х і більше виступів на науково-навчально-методичних 
конференціях після захисту кандидатської дисертації впродовж  
останніх 2-х років



проведення 1-го відкритого, практичного заняття чи майстер-класу 
впродовж  останніх 2-х років,
для клінічних кафедр наявність 11-1 лікарської категорії;

А сист ент ів кафедр
-  дитячих хвороб післядипломної освіти (1 посада на 1.0 ст.)
- дитячої стоматології (1 посада на 0.25 ст.)
- загальної хірургії (1 посада на 0.5 ст.)
- медичної біології і медичної генетики (1 посада на 0,5 ст. /з них 0.25 ст,- 
дисципліна викладання медична біологія , 0.25 ст,- дисципліна викладання 
медична генетика/)
- неврології та нейрохірургії (1 посада по 0.75 ст.)
- пропедевтики педіатрії (1 посада на 0.5 ст.)
- стоматології післядипломної освіти (3 посади по 1.0 ст.)
- терапії і сімейної медицини післядипломної освіти (1 посади на 0.75 ст.)
- хірургічної стоматології (1 посада на 0.25 ст.)
Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:

• повна вища освіта за фахом,
• наявність наукового ступеня кандидата наук чи магістра відповідно до 

навчальної дисципліни, як  правило.

Термін подання документів - місяць з дня опублікування оголошення. 
Документи подаються до відділу кадрів ІФНМ У у робочі дні з 14.00 год. до 
17.00 год. за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, 
тел. 75-21-95, 53-00-56, факс. 53-32-95.
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