
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 

 
Оголошення про конкурс 

 
Запорізька державна інженерна академія оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 
 
-  директора Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗДІА; 
 
- кафедра металургійного обладнання: доцент – 1; 
 
- кафедри металургії: доцент – 3, старший викладач – 1; 
 
- кафедра обробки металів тиском: завідувач кафедри – 1; 
 
- кафедра мікроелектронних інформаційних систем: завідувач кафедри -1, доцент – 2; 
 
- кафедра міського будівництва та господарства: завідувач кафедри – 1, старший викладач – 1, 
асистент – 2; 
 
-  кафедри промислового та цивільного будівництва: завідувач кафедри – 1, доцент – 1; 
 
- кафедра водопостачання та водовідведення: завідувач кафедри – 1, доцент -1; 
 
- кафедра іноземних мов і лінгвістичних комунікацій: доцент – 2 
 
- кафедра економіки підприємства: доцент – 3; 
 
- кафедра електротехніки та енергоефективності: доцент - 2; 
 
- кафедри теплоенергетики: старший викладач – 1; 
 
- кафедри гідроенергетики: завідувач кафедри – 1; 
 
- кафедра автоматизованого управління технологічними процесами: доцент – 1; 
 
- кафедра менеджменту організацій та управління проектами: доцент – 1; 
 
- кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту: доцент – 1; 
 
- кафедра прикладної екології та охорони праці: доцент – 1, старший викладач – 1; 
 
- кафедра природничих наук: доцент – 1, старший викладач  – 1; 
 
- кафедра економіки та інформаційних технологій: доцент 1; 
 
- кафедра філософії та суспільних наук: старший викладач – 1; 
 
            У конкурсі на посаду директора Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗДІА можуть брати 
участь громадяни України, які мають повну вищу освіту за фахом, науковий ступінь та/або вчене 
звання відповідно до профілю коледжу, стаж науково-педагогічної роботи - не менше 5 років та стаж 
на керівних посадах не менше 2 років, або у разі відсутності наукового ступеня та вченого звання, не 
менше 10 років педагогічного стажу. 
 



                        У конкурсі на посаду завідувача кафедри фахової підготовки можуть брати участь 
громадяни України, які мають повну вищу освіту за фахом, науковий ступінь та вчене звання 
відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи - не менше 10 років. 
 
            У конкурсі на посаду завідувача кафедри базової підготовки можуть брати участь громадяни 
України, які мають повну вищу освіту за фахом, науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до 
профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи - не менше 10 років. 
 
            У конкурсі на посаду доцента можуть брати участь громадяни України, які мають науковий 
ступінь та/або вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років. 
 

У конкурсі на посаду старшого викладача можуть брати участь громадяни України, які мають 
повну вищу освіту (магістр, спеціаліст), стаж наукової, науково-педагогічної та практичної роботи за 
фахом  – не менше 10 років. 
У конкурсі на посаду викладача  можуть брати участь громадяни України, які мають        повну вищу 
освіту (магістр, спеціаліст). 
У конкурсі на посаду асистента  можуть брати участь громадяни України, які мають         повну вищу 
освіту (магістр, спеціаліст). 
 
            Примітка: частина ставки за посадою визначається рішенням відповідної кафедри згідно з 
розподілом річного навантаження. 
 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до академії такі документи: заяву, 
особовий листок з обліку кадрів; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, 
паспорта; список друкованих праць і винаходів (претенденти, які працювали у Запорізькій державній 
інженерній академії до проведення конкурсу, - звіт про професійну діяльність та список наукових та 
навчально-методичних праць за останні 5 років). 
 
Термін подання документів – один місяць із дня опублікування оголошення. 
 
Документи подавати за адресою: 
69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, 
Запорізька державна інженерна академія, 
ауд. Л 301. 
 

Конкурсна комісія 

 


