ОГОЛОШЕННЯ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІІІ-ІУ рівнів акредитації
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення
з 1 вересня 2021 року вакантних посад:
- ДИРЕКТОРА Інституту заочного навчання та післядипломної освіти
(науковий ступінь та /або вчене (почесне) звання).
- ДЕКАНА факультету документальних комунікацій, менеджменту,
технологій та фізики (науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до
профілю факультету).
- ДЕКАНА факультету математики та інформатики
(науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю факультету).
- ДЕКАНА філологічного факультету
(науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю факультету).
- ДЕКАНА художньо-педагогічного факультету
(науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю факультету).
- ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:
- Професійної освіти, трудового навчання та технологій
- Педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти
- Дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти
- Екології, географії та туризму
- Природничих наук з методиками навчання
- Української мови
- Практики англійської мови
- Романо-германської філології
- Духових та ударних інструментів.
До участі в конкурсі на посаду завідувача кафедри допускаються фахівці
відповідної науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри з
науковим ступенем доктора (кандидата) наук та вченим званням професора.
Науково-педагогічних працівників таких кафедр:
Фізики, астрономії та методики викладання: професор – 1 посада,
доцент - 4 посади
Професійної освіти, трудового навчання та технологій:
доцент – 4 посади

Вищої математики: професор – 1 посада, доцент – 3 посади,
старший викладач – 1 посада
Математики з методикою викладання: професор – 1 посада.
доцент – 2 посади, старший викладач – 1 посада
Інформатики та прикладної математики: доцент – 2 посади,
старший викладач – 2 посади
Інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання
інформатики: професор – 1 посада, доцент – 9 посад, старший
викладач – 3 посади
Теорії та методик початкової освіти: доцент – 2 посади
Педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти: доцент – 4 посади
Дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти: доцент –12 посад,
старший викладач – 2 посади, викладач – 1 посада
Теорії та методики виховання: доцент – 5 посад
Теорії та практики фізичної культури і спорту: професор – 2 посади,
доцент – 5 посад, старший викладач – 7 посад
Природничих наук з методиками навчання: доцент – 2 посади
Біології, здоров’я людини та фізичної терапії: професор – 3 посади,
доцент – 7 посад, старший викладач – 2 посади,
викладач – 1 посада
Екології, географії та туризму: професор – 3 посади, доцент – 3 посади,
старший викладач – 1 посада
Загальної психології та психодіагностики: професор – 2 посади,
доцент – 8 посад, старший викладач - 1 посада,
викладач – 1 посада
Вікової та педагогічної психології: доцент – 3 посади
Педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи:
доцент – 7 посад, викладач – 1 посада
Всесвітньої історії: професор – 1 посада, доцент – 8 посад
Історії України: професор – 3 посади, доцент – 1 посада
Філософії: професор – 2 посади, доцент – 3 посади
Політології та соціології: доцент – 5 посад
Політичних наук: професор – 2 посади, доцент – 4 посади
Української мови: професор – 1 посада, доцент – 5 посад
Стилістики та культури української мови: доцент – 5 посад
Української літератури: професор – 1 посада, доцент – 4 посади
Практики англійської мови: доцент – 8 посад
Практики німецької та французької мов: професор – 1 посада
Іноземних мов: професор – 1 посада
Театральної режисури: професор – 1 посада, доцент – 3 посади,
старший викладач – 1 посада, викладач – 2 посади
Культурології та музеєзнавства: доцент – 2 посади, старший викладач –
1 посада
Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: професор –
1 посада, доцент – 4 посади, старший викладач – 3 посади,
викладач – 1 посада

Духових та ударних інструментів: доцент – 2 посади, старший
викладач – 1 посада
Естрадної музики: професор – 1 посада, доцент – 6 посад, старший
викладач – 6 посад
До участі в конкурсі допускаються:
на посаду професора - науково-педагогічні працівники, рівень наукової та
професійної активності яких засвідчуються виконанням за останні п’ять років
не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30
Ліцензійних умов та які мають науковий ступінь доктора наук і вчене звання
відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної діяльності не
менше 10 років;
на посаду доцента - науково-педагогічні працівники, рівень наукової та
професійної активності яких засвідчуються виконанням за останні п’ять років
не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30
Ліцензійних умов та які мають науковий ступінь та/або вчене звання відповідно
до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років;
на посаду старшого викладача - науково-педагогічні працівники, рівень
наукової та професійної активності яких засвідчуються виконанням за останні
п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18
пункту 30 Ліцензійних умов та які мають науковий ступінь та/або вчене звання
або ступінь магістра за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки;
на посаду викладача - науково-педагогічні працівники, рівень наукової та
професійної активності яких засвідчуються виконанням за останні п’ять років
не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30
Ліцензійних умов та які мають науковий ступінь та/або ступінь магістра за
профілем кафедри і стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки.
Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної
кафедри згідно з розподілом річного навчального навантаження.
Завідування кафедрами :
Фізики, астрономії та методики викладання
Математики з методикою викладання
Інформатики та прикладної математики
Теорії та методик початкової освіти
Біології, здоров’я людини та фізичної терапії
Історії України
Філософії
Політології та соціології
Політичних наук
Стилістики та культури української мови
Української літератури
Практики німецької та французької мов

Іноземних мов
Театральної режисури
Хореографії
Естрадної музики.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів
університету такі документи:
* заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Університету, написану
власноруч;
* список наукових праць, матеріали про підвищення кваліфікації,
стажування впродовж строку дії останнього терміну трудового договору
(контракту);
* звіт за попередній період про наукову, навчальну, методичну, виховну
та творчу роботу;
* інформаційну довідку;
* витяг з протоколу засідання кафедри з відповідними рекомендаціями
щодо допуску до участі в конкурсі з відміткою про частку ставки навчального
навантаження;
* для претендентів, які не працюють в РДГУ крім заяви подають:
особовий листок з обліку кадрів (засвідчений за попереднім місцем роботи); 2
фотокартки розміром 4 х 6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу
освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені в установленому порядку;
копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2 і 11); копію трудової книжки,
засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати
засвідчення; список наукових праць і винаходів та інші документи, що свідчать
про професійні якості претендента, згоду на збір та обробку персональних
даних.
Окрім зазначених вище документів, претенденту на посаду науковопедагогічного працівника необхідно подати документи для підтвердження рівня
наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять
років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18
пункту 30 Ліцензійних умов, передбачених для відповідної посади.
Термін подання документів – до 15 червня 2021 року.
Адреса університету:
33028, м.Рівне, вул.С.Бандери, 12
Документи подаються у відділ кадрів, каб.21.
Довідки за телефоном (0362) 63-36-95.

