
Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад 

Запорізька державна інженерна академія оголошує конкурс на заміщення вакантних 

посад: 

-  директора Запорізького гідроенергетичного коледжу; 

- директора бібліотеки; 

- завідувача кафедрою промислового та цивільного будівництва; 

- завідувача кафедрою міського будівництва та господарства; 

- завідувача кафедрою водопостачання та водовідведення;  

- завідувача кафедрою теплоенергетики та гідроенергетики; 

- завідувача кафедрою економіки та інформаційних технологій; 

- професора кафедри прикладної екології та охорони праці – 1; 

- доцента кафедри менеджменту організацій та управління проектами  – 1; 

- доцента кафедри міського будівництва та господарства – 1; 

- доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем – 1; 

- старшого викладача кафедри промислового та цивільного будівництва – 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 ступеню та вченого звання, не менше 10 років педагогічного стажу. 

  У конкурсі на посаду завідувача кафедрою 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 директора бібліотеки можуть брати участь громадяни 

України, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст); стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для 

магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років. 

  У конкурсі на посаду  доцента можуть брати участь громадяни України, які мають 

науковий ступінь та/або вчене звання за фахом кафедри, стаж науково-педагогічної 

діяльності – не менше 3 років. 

  У конкурсі на посаду  старшого викладача можуть брати участь громадяни 

України, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) за фахом кафедри, стаж 

наукової, науково-педагогічної та практичної роботи за фахом  – не менше 10 років. 

 Особи, які бажають прийняти участь у конкурсі, мають подати 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 з дня опублікування оголошення. 

Документи надавати на адресу: 

69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226, Запорізька державна інженерна академія, кімната 

Л 301    Телефон для довідок: (061) 227-12-35 

Адміністрація ЗДІА 


