
Відповідно до наказу ректора від 27 серпня 2019 р. № 501-к 

 

 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров’я України 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

 

На медичному  факультеті:   

 

• завідувача кафедри української мови– 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

доктора наук, вчене звання доцента або професора, стаж 

науково-педагогічної роботи не менше 5 ( п’яти) років. 

 

• професора кафедри медичної реабілітації – 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

доктора наук, вчене звання доцента або професора відповідно 

до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не 

менше 10 

( десяти) років. 

 

На фармацевтичному факультеті: 

 

• завідувача кафедри фармацевтичної хімії – 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

доктора наук, вчене звання доцента або професора, стаж 

науково-педагогічної роботи не менше 5 

( п’яти) років. 

 

                                          

• доцента кафедри клінічної фармації– 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук, стаж 

науково-педагогічної роботи не менше 4 (чотирьох ) років. 

 

На факультеті іноземних студентів: 

 

• доцента кафедри внутрішньої медицини № 2 – 2 посади. 

 Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук, стаж 

науково-педагогічної роботи не менше 4 (чотирьох ) років. 

 

 

 

 



Термін подачі документів - один місяць з дня оголошення. 

 

Звертатись : 46001 м. Тернопіль 

майдан Волі,1 

Тернопільський  національний медичний  

університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України 

 відділ кадрів, тел. 52-14-64 

 



Відповідно до наказу ректора від 07.10.2019 р. № 598-к 

 

Тернопільський  національний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров’я України 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

 

На медичному  факультеті:   

 

- завідувача кафедри хірургії з урологією, малоінвазивноою хірургією та нейрохірургією 

імені професора Л.Я. Ковальчука– 1 посада; 

- завідувача кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією – 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

доктора наук, вчене звання доцента або професора відповідно до 

профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 

( п’яти) років. 

 

- професора кафедри загальної гігієни та екології – 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

доктора наук, вчене звання доцента або професора відповідно до 

профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 

( десяти) років. 

 

- доцента кафедри патологічної фізіології– 1 посада; 

- доцента кафедри медицини катастроф і військової медицини – 1 посада; 

- доцента кафедри української мови – 2 посади; 

- доцента кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання – 1 

посада; 

- доцента кафедри хірургії з урологією, малоінвазивноою хірургією та нейрохірургією 

імені професора Л.Я. Ковальчука– 1 посада; 

 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук, стаж 

науково-педагогічної роботи не менше 4 (чотирьох ) років. 

 

 

На фармацевтичному факультеті: 

 

- доцента кафедри клінічної фармації– 1 посада. 

Вимоги до претендентів: повинен мати науковий ступінь 

кандидата наук (доктора філософії) чи доктора наук, стаж 

науково-педагогічної роботи не менше 4 (чотирьох ) років. 

 

 

 

Термін подачі документів - один місяць з дня оголошення. 

 

Звертатись : 46001 м. Тернопіль 

майдан Волі,1 

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний  

університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України” 

 відділ кадрів, тел. 52-14-64 

 


