
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 
 

УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ 
 

« 17 » жовтня 2019 р.        № 138   

 
Про оголошення конкурсу щодо 

професорсько-викладацького складу 

 

У відповідності до вимог Стандарту ХНАДУ (СТВНЗ 34.5-02.2016) та у 

зв’язку з виникненням вакантних посад професорсько-викладацького складу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відділу кадрів (Нікітін М.В.) оголосити конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників: 

- професор кафедри теоретичної механіки – 1 ст. (професор, д.т.н. для 

викладання дисципліни теоретична механіка);  

- професор кафедри транспортних технологій  – 1,25 ст. (професор, д.т.н. 

для викладання дисциплін: пасажирські перевезення; стратегія розвитку 

транспорту; методи оцінки ефективності складних транспортних систем); 

- доцент кафедри транспортних технологій  – 1 ст. (доцент, к.т.н. для 

викладання дисциплін: основи менеджменту; управління автомобільними 

перевезеннями; стратегії розвитку транспорту); 

- асистент кафедри транспортних систем і логістики – 0,5 ст. (для 

викладання дисциплін: взаємодія видів транспорту; основи теорії 

транспортних потоків і систем); 

- професор кафедри організації та безпеки дорожнього руху – 1 ст. 

(професор, д.т.н., для викладання дисциплін: правила дорожнього руху; 

науково-дослідна робота студентів; транспортна психофізіологія); 

- старший викладач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів 

імені М.Я. Говорущенка. – 1 ст. (к.т.н. для викладання дисциплін: 

експлуатаційні матеріали; технічна експлуатація автомобілів; основи 

експлуатації транспортних засобів); 

- старший викладач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів 

імені М.Я. Говорущенка. – 1 ст. (для викладання дисциплін: експлуатаційні 

матеріали; основи експлуатації транспортних засобів; технічна експлуатація 

автомобілів); 

- асистент кафедри проектування доріг,геодезії і землеустрою – 1 ст. (для 

викладання дисциплін: основи наукових досліджень; вишукування та 

проектування автомобільних доріг; топографія; методи моделювання та 

оптимізації в геодезії; маркшейдерська справа); 
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2. Секретарям відповідних вчених рад факультетів протягом місяця з 

моменту розміщення даного наказу на сайті університету провести прийом 

конкурсних документів на вакантні посади у встановленому порядку. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Ходирєва С.Я. 

 

 

Ректор                                                                А.М. Туренко 
 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший проректор                                       С.Я.Ходирєв 

 

Нач. юр.відділу                                             П.Г. Бутенко 

 

Проект наказу вносить нач. ВК                             М.В. Нікітін 


