
27.01.2021 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 Івано- 
Ф ранківському національному медичному університеті», наказу ректора «Про 
оголошення конкурсу на заміщ ення вакантних посад» від 26.01.2021 року 
№  76-Д:
Івано-Ф ранківський національний медичний університет оголош ує конкурс на 
заміщення вакантних посад:

Завідувачів кафедр
-  медичної інформатики, медичної та біологічної фізики 1,0 ставки
- гігієни та екології 1,0 ставки
- медицини катастроф та військової медицини 1,0 ставки 
Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:

• громадянин України
• вільне володіння держ авною мовою
• повна вища освіта (магістр, спеціаліст)
•  наявність наукового ступеня доктора наук, вченого звання професора чи 

доцента відповідно до профілю кафедри
• стаж  науково-педагогічної робот и не менш е вісім років у  закладах вищої 

освіти
Професори кафедри

- медичної інформатики, м едичної та біологічної фізики 1,0 ставки 
-оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї 1,0 ставки 
Вимоги до претендентів на заміщення зазначеної посади:

•  повна вища освіта ( магістр, спеціаліст)
• наявність наукового ступеня доктора наук
• наявність вченого звання доцента або старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника) за профілем кафедри
• стаж  науково-педагогічної робот и не менш е вісім років у  закладах вищої 

освіти
• наявність сертифікату, що підтвердж ує володіння іноземною мовою з 

мов країн Європейського Союзу на рівні не ниж че ВІ-В2
• наявність 3 і більше наукових моноавт орських статей, оприлюднених у  

фахових науковометричних виданнях, після захисту докторської 
дисерт ації

• наявність 3 і більше навчально-методичних праць, оприлюднених після 
захисту докторської дисертації: статті у  фахових виданнях та/або 
підручники, навчально-методичні посібники

• наявність 3 і більше виступів на науково-навчально-методичних 
конференціях після захисту докторської дисерт ації впродовж  останніх 
двох років

• проведення 2 відкритих лекцій або майстер-класів впродовж  останніх 
двох років

• для клінічних кафедр наявність І  чи вищ ої лікарської категорії;



Д оцент ів  кафедр
-  радіології та радіаційної медицини 1,0 ставки
- патологічної анатомії 1,0 ставки
- загальної хірургії 0,75 ставки
- урології 0,5 ставки
- ендокринології 1,0 ставки
- хірургії стоматологічного факультету 1,0 ставки
- внутріш ньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка 
Є.М. Н ейка 1,0 ст.
- фармакології та внутріш ньої медицини №3 ім. професора 
М.М. Береж ницького 0,25 ставки
- акуш ерства та гінекології 2,0 ставки
- внутріш ньої медицини № 2 та медсестринства 0,5 ставки 
Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:

• повна вища освіта (магістр, спеціаліст)
• наявність наукового ступеня кандидата чи доктора наук та /або вчене 

звання відповідно до профілю кафедри
• стаж  науково -  педагогічної робот и не менш е 3-х років у  закладах вищої 

освіти
• наявність сертифікату, що підтвердж ує володіння іноземною мовою з 

м ов країн Європейського Союзу на рівні не ниж че В 1-В2
• наявність однієї і більше наукових моноавт орських статей, 

оприлюднених у  фахових науковометричних виданнях після захисту 
кандидат ської дисертації

• наявність одного і більше патенту опублікованих після захисту 
кандидат ської дисертації

•  наявність двох і більше виступів на науково-навчально-методичних 
конференціях після захисту кандидатської дисерт ації

• проведення 1-го відкритого практичного заняття або майстер-класу та 
1 відкритої лекції впродовж  двох останніх років

• для клінічних кафедр наявність лікарської кат егорії не ниж че другої:

А сист ент ів  кафедр
-  внутріш ньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені 
академіка Є.М. Н ейка 1,0 ставки
-гістології, цитології та ембріології 0,25 ставки
- дитячої стоматології 0,5 ставки
Вимоги до претендентів на заміщення зазначених посад:

•  повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри
Ст арш ого викладача закладу вищ о ї освіт и каф едри

-  медицини катастроф та військової медицини 1.0 ставки 
Вимоги до претендентів на заміщення зазначеної посади:

• повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри
• наявність наукового ступеня кандидата наук відповідно до навчальних 

дисциплін за профілем кафедри, як правило,
• стаж  науково-педагогічної робот и не менш е 2 роки у  закладах вищої 

освіти.



Претенденти на посади подають такі документи: заяву про участь у 
конкурсі написану власноруч, копію паспорта громадянина України, особовий 
листок з обліку кадрів, копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, 
копію атестата про вчене звання, список друкованих праць, документи, що 
підтверджую ть п ідвищ ення кваліфікації за останні 5 років, звіт про навчальну, 
науково-методичну, лікувальну, виховну роботу за останні 5 років, програму 
розвитку підрозділу (щ одо заміщення науково-педагогічних посад завідувача 
кафедри), автобіографію , витяг з протоколу засідання кафедри, згоду на 
обробку персональних даних.
Термін подання заяв та документів  для участі у конкурсі - місяць з дня 
опублікування оголош ення.
Документи подаю ться до відділу кадрів ІФ Н М У у робочі дні з 14.00 год. до
17.00 год. за адресою: 76018, м. J ^ p o -Франківськ, вул. Галицька 2, 
тел. 75-21-95, 53-00-56, факс.
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