
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 

       Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

- завідувача кафедри (доктор наук, професор): обробки металів 

тиском, металургійного обладнання, електронних систем, 

економічної кібернетики, вищої і прикладної математики,  обліку і 

аудиту, фінансів, філософії і політології; 

- завідувача кафедри (кандидат наук, доцент): фізичного виховання і 

спорту; 

- професора кафедри (доктор наук, професор): менеджменту 

організацій (1), іноземних мов (1), металургії чорних металів (1), 

промислового та цивільного будівництва (1); 

- доцента кафедри (кандидат наук, доцент) металургійного 

обладнання (4), обробки металів тиском (1), прикладної екології та 

охорони праці (3), промислового та цивільного будівництва (5), 

міського будівництва і господарства (3), водопостачання та 

водовідведення (1), програмного забезпечення автоматизованих 

систем (1), вищої і прикладної математики (1), теплоенергетики (3), 

гідроенергетики (1), електротехніки та енергетичного менеджменту 

(3), економіки підприємства (2), обліку і аудиту (1), фінансів (1), 

менеджменту організацій (1), філософії і політології (1), фізичного 

виховання і спорту (1); 

- старшого викладача кафедри: металургійного обладнання (2), 

обробки металів тиском (1), міського будівництва і господарства (1), 

програмного забезпечення автоматизованих систем (2), економіки 

підприємства (1); 

- викладача кафедри іноземних мов (2); 

- асистента кафедри: металургійного обладнання (1), обробки 

металів тиском (1), прикладної екології та охорони праці (1), 

промислового та цивільного будівництва (1), міського будівництва і 

господарства (4), електротехніки та енергетичного менеджменту (1), 

менеджменту організацій (1), обліку і аудиту (1).  

 

        Конкурс проводиться відповідно до вимог Законів України «Про освіту» 

та «Про вищу освіту», «Положення про обрання та прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього та 

четвертого рівнів акредитації», Положення про обрання та прийняття на 

роботу науково-педагогічних працівників ЗДІА. 

         До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які мають: 

- відповідне вчене звання і вчений ступінь; 

- знають вимоги чинного законодавства з питань освіти; 

- вільно володіють державною мовою. 



 

         Термін подання документів на конкурс – 30 днів з дня публікування. 

                  Заяву разом з особистим листком з обліку кадрів, 

автобіографією,копіями документів про вищу освіту. завірених в 

установленому порядку за адресою: 

         69009, м. Запоріжжя. пр. Леніна. 226, ЗДІА 

 


