
Міністерство освіти та науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

НАКАЗ 

 

01.10.2019    м. Слов’янськ    № 746 

 

Про оголошення конкурсу  

на заміщення посад  

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII оголосити конкурс на заміщення посад: 

 

декана факультету гуманітарної та економічної освіти – 1 особа; 

 

професора по кафедрі педагогіки вищої школи – 1 особа; 

 

доцентів по кафедрах: 

− дошкільної освіти та соціальної роботи – 2 особи; 

− логопедії та спеціальної психології – 1 особа; 

− прикладної психології – 1 особа; 

− практичної психології – 1 особа; 

− германської та слов’янської філології – 2 особи; 

− теорії і практики початкової освіти – 1 особа; 

 

старших викладачів по кафедрах: 

− германської та слов’янської філології – 1 особа. 

 

 

 

Ректор        С.О. Омельченко 

 

Проект вносить: 

 

Сілін Є.С., Решетова І.А. 

РІ 2 01 10 2019  

 

 



Міністерство освіти та науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

НАКАЗ 

 

11.10.2019    м. Слов’янськ    № 767 

 

Про оголошення конкурсу  

на заміщення посад  

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII оголосити конкурс на заміщення посад: 

 

декана філологічного факультету – 1 особа; 

 

завідувача кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти – 

1 особа; 

завідувача кафедри фізики – 1 особа; 

завідувача кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук – 

1 особа; 

 

доцентів по кафедрах: 

− дошкільної освіти та соціальної роботи – 2 особи; 

− фізичної терапії, фізичного виховання та біології – 1 особа; 

− менеджменту – 1 особа; 

− педагогіки і методики технологічної та професійної освіти – 

2 особи; 

− практичної психології – 1 особа; 

− української мови та літератури – 2 особи. 

 

 

Ректор        С.О. Омельченко 

 

Проект вносить: 

 

Сілін Є.С., Решетова І.А. 

РІ 2 11 10 2019  

 

 

 



Міністерство освіти та науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

НАКАЗ  

 

18.10.2019         м. Слов’янськ

         № 784 

 

 

Про оголошення конкурсу  

на заміщення посад  

 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII оголосити конкурс на заміщення посад: 

 

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки 

життєдіяльності та автосправи – 1 особа. 

 

 

Ректор           

        С.О. Омельченко 

 

 

 

Проект вносить: 

 

Сілін Є.С., Решетова І.А. 

РІ 2 18 10 2019  

 

 

 

 


