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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

НАКАЗ 
 

31 березня 2017 р.        м. Одеса                         № 58/од 

┌                                       ┐ 
     Про оголошення конкурсу  

     на заміщення вакантних посад 

 

    Відповідно до п.7 статті 36, п.1 та п.11 статті 55 Закону України «Про вищу 

освіту», Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних 

працівників Одеської державної академії будівництва та архітектури 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 01.09.2017 р. посад науково-

педагогічних працівників Одеської державної академії будівництва та архітектури:  

1.1. по кафедрі архітектури будівель та споруд: 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент; 

1.2. по кафедрі містобудування: 

 професор, 

 доцент, 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент; 
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1.3. по кафедрі архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції 

будівель, споруд і їх комплексів: 

 доцент,  

 доцент,  

 асистент; 

1.4. по кафедрі основ архітектури та ДАС: 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент; 

1.5. по кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки: 

 професор, 

 професор, 

 доцент; 

1.6. по кафедрі рисунку, живопису та архітектурної графіки: 

 завідувач кафедри,  

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент; 

1.7. по кафедрі образотворчого мистецтва:  

 доцент, 

 доцент, 

 асистент, 

 асистент, 

 асистент; 

1.8. по кафедрі процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів: 

 завідувач кафедри, 

 професор, 

 доцент, 

 доцент; 

1.9. по кафедрі міського будівництва та господарства: 

 старший викладач; 

1.10. по кафедрі виробництва будівельних виробів та конструкцій: 

 завідувач кафедри, 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент; 

1.11. по кафедрі хімії та екології: 

 доцент, 

 старший викладач; 
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1.12. по кафедрі фізики: 

 доцент, 

 старший викладач, 

 асистент; 

1.13. по кафедрі технології будівельного виробництва: 

 професор, 

 доцент;  

1.14. по кафедрі опору матеріалів: 

 доцент; 

1.15. по кафедрі виховання та спорту: 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 старший викладач, 

 старший викладач; 

1.16. по кафедрі організації будівництва та охорони праці: 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент, 

 старший викладач; 

1.17. по кафедрі теоретичної механіки: 

 професор, 

 доцент; 

1.18. по кафедрі залізобетонних і кам'яних конструкцій: 

 професор, 

 доцент, 

 доцент; 

1.19. по кафедрі металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій: 

 професор, 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент, 

 старший викладач, 

 асистент; 

1.20. по кафедрі будівельної механіки: 

 доцент, 

 доцент, 

 асистент; 

1.21. по кафедрі філософії, політології, психології та права: 

 завідувач кафедри, 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент; 
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1.22. по кафедрі вищої математики: 

 доцент; 

1.23. по кафедрі будівельних конструкцій: 

 доцент, 

 доцент, 

 асистент; 

1.24. по кафедрі теплогазопостачання: 

 професор, 

 асистент, 

 асистент; 

1.25. по кафедрі опалення, вентиляції і охорони повітряного басейну: 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент,  

 асистент; 

1.26. по кафедрі іноземних мов: 

 старший викладач; 

1.27. по кафедрі водопостачання: 

 доцент, 

 доцент; 

1.28. по кафедрі водовідведення і гідравліки: 

 завідувач кафедри, 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент; 

1.29. по кафедрі основ і фундаментів: 

 доцент, 

 доцент, 

 доцент; 

1.30. по кафедрі проектування, будівництва, експлуатації автомобільних доріг: 

 асистент; 

1.31. по кафедрі підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин: 

 завідувач кафедри, 

 доцент, 

 асистент; 

1.32. по кафедрі прикладної обчислювальної математики та САПР: 

 доцент, 

 доцент; 

1.33. по кафедрі економіки підприємства: 

 завідувач кафедри, 

 доцент, 

 доцент, 
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 старший викладач; 

1.34. по кафедрі українознавства: 

 завідувач кафедри, 

 старший викладач; 

1.35. по кафедрі менеджменту та управлінню проектами: 

 завідувач кафедри, 

 доцент, 

 доцент; 

1.36. по кафедрі маркетингу: 

 доцент, 

 старший викладач, 

 асистент; 

1.37. по кафедрі землеустрою та кадастру: 

 доцент,  

 старший викладач, 

 асистент, 

 асистент; 

1.38. по кафедрі інженерної геодезії: 

 професор; 

1.39. по кафедрі мовної підготовки: 

 доцент, 

 старший викладач. 

 

2. Вченому секретарю Пущіній Н.В.: 

2.1. До 03 квітня 2017 р. забезпечити розміщення оголошення про 

проведення конкурсу в засобах масової інформації, на офіційному сайті академії та 

організувати прийом і розгляд документів від претендентів на їх відповідність 

вимогам, передбаченим Законом України «Про вищу освіту» і згідно з Положенням 

про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників Одеської  

державної  академії будівництва та архітектури для проведення конкурсу. 

2.2. Термін подачі документів встановити протягом 1 місяця з дня 

опублікування оголошення. 

2.3. Забезпечити  належний контроль за організацією проведення конкурсу 

науково-педагогічних працівників, зазначених у пункті 1 цього наказу, згідно з 

вимогами статей 43 та 55 Закону України «Про вищу освіту». 

2.4. У тижневий строк після закінчення подачі документів організувати 

засідання конкурсної комісії з метою перевірки відповідності поданих 

претендентами документів вимогам, встановленим до науково-педагогічних 

працівників законами України «Про  вищу освіту» та умовам конкурсу. 
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3. Завідувачам кафедр: 

3.1. До 31 травня 2017 р. провести засідання кафедр, обговорити 

кандидатури претендентів та надати пропозиції щодо обрання кандидатур Вченою 

радою академії, Вченими радами інститутів, факультетів. 

 

4. Директорам інститутів, деканам факультетів: 

4.1.  До 30 червня 2017 р. провести засідання Вчених рад інститутів, 

факультетів щодо обрання науково-педагогічних працівників за конкурсом. 

 

5. Вченому секретарю Пущіній Н.В. забезпечити на засіданні Вченої ради 

академії 29 червня 2017 року організацію процедури обрання науково-педагогічних 

працівників за конкурсом. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з НПР 

Крутія Ю.С. 

 

Підстава: рапорти завідувачів кафедр, директорів інститутів, деканів 

факультетів з резолюцією т.в.о. ректора, Положення про порядок конкурсного 

відбору науково-педагогічних працівників Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. 

 

 

 

Т.в.о. ректора академії       Ю. Крутій 
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ПОГОДЖЕНО:  

Проректор з НПР Ю.Крутій 

Начальник ВК Л.Боровіна 

Провідний юрисконсульт 

Проект наказу надає 

учений секретар 

І.Ваврищук 

 

Н.Пущіна 

 


