
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

оголошує   

конкурс на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників 

(наказ ЧТЕІ КНТЕУ від 15.05.2019 р. № 81)  

 

Завідувачів кафедр:  

 Товарознавства, маркетингу та комерційної логістики – 1 од. (к. техн. н. за 

спец. 05.18.15 «Товарознавство продовольчих товарів»; доцент; викладання 

навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за освітніми програмами 

«Товарознавство і комерційна діяльність», «Товарознавство і комерційна логістика»; 

стаж наук.-пед. діяльності за профілем кафедри не менше 10 р.; наявність сертифікатів 

про проходження міжнародного стажування обсягом не менше 108 год. протягом 2016 

– 2019 рр.; наявність публікацій за профілем наукової діяльності кафедри у наукових 

виданнях, включених до переліку фахових видань України); 

 Соціально-гуманітарних наук та права – 1 од. (д. істор. н; професор; стаж 

наук.-пед. діяльності за профілем кафедри не менше 10 р.; викладання навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки за освітніми програмами, за якими 

здійснюється підготовка фахівців в інституті);  

 Менеджменту і туризму – 1 од. (д. ек. н. за спец. 08.00.03 «Економіка та 

управління національним господарством»; доцент / професор; викладання дисциплін 

циклу професійної підготовки за освітніми програмами спеціальностей 

«Менеджмент» та «Туризм», наявність сертифіката відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської 

мови; наявність сертифікатів про проходження міжнародного стажування обсягом не 

менше 108 год. протягом 2016 - 2019 рр.; наявність публікацій за профілем наукової 

діяльності кафедри у наукових виданнях, включених до переліку фахових видань 

України, а також наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,  зокрема 

Scopus та/або Web of Science Core Collection). 

Доцентів кафедр:  

  Менеджменту і туризму – 1 од. (к. геогр. н.; доцент; викладання дисциплін 

циклу професійної підготовки за освітніми програмами спеціальностей «Туризм» та 

«Менеджмент»; наявність сертифікату про проходження міжнародного стажування 

обсягом не менше 108 год. протягом 2016 - 2019 рр.; наявність публікацій за профілем 

наукової діяльності кафедри у наукових виданнях, включених до переліку фахових 

видань України, а також наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН,  

зокрема Scopus та/або Web of Science Core Collection);  

 Соціально-гуманітарних наук та права – 1 од. (д. юр. н.; доцент; стаж наук.-

пед. діяльності за профілем кафедри не менше 10 р.; викладання навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки за освітніми програмами, за яким здійснюється 

підготовка фахівців в інституті);  

 Соціально-гуманітарних наук та права – 1 од. (к. філол. н.; доцент; диплом за 

спеціальністю «Мова та література (англійська)»; стаж наук.-пед. діяльності за 



профілем кафедри не менше 10 р.; викладання навчальних дисциплін циклу загальної 

підготовки за освітніми програмами, за яким здійснюється підготовка фахівців в 

інституті);  

 Економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин – 1 од. (к. ек. 

н.; доцент; для викладання дисциплін «Міжнародна економіка», «Європейська 

інтеграція», «Міжнародні економічні відносини»; стаж наук.-пед. діяльності за 

профілем кафедри не менше 10 р.; наявність наукових робіт у виданнях, що 

зареєстровані у міжнародних наукометричних базах).  

Старший викладач кафедри: 

 Технології і організації ресторанного господарства – 1 од. (для викладання 

дисципліни «Технології продукції ресторанного господарства», диплом за спец. 

«Технологія харчування»; стаж практичної діяльності у закладах ресторанного 

господарства – не менше 5 р.). 

Термін подання заяви на участь у конкурсі – один місяць з дня опублікування 

оголошення. 

До заяви необхідно додати: заповнений особовий листок з обліку кадрів; завірену 

копію паспорта (стор. номер: 1,2,3,11__) та ідент. коду; завірену копію диплома про 

вищу освіту; завірену копію диплома про присвоєння наук. ступеня; завірену копію 

атестата про присвоєння вченого звання; повний список опублікованих праць; 

перспективний індивід. план; згоду на обробку персональних даних; довідку про 

проходження попереднього (періодичного) псих. огляду; довідку про проходження 

флюорограф. огляду; анкету-резюме кандидата щодо обрання за конкурсом на посаду. 

 
Документи подаються  за адресою: 

м. Чернівці, Центральна площа, 7, каб. 208. Тел: 52-21-12   


