
 

Інститут психології  
та соціального захисту 

ПЕРЕКЛАД  

англійська, німецька, 
польська, французька  

мови 

- іноземна мова  

      (англійська, німецька,  

       французька, польська)  

- українська мова та література  

- історія України або  географія 

 

Перспективи працевлаштування 

    Державна служба України  

                з надзвичайних ситуацій 

 головні обласні управління  

                Державної служби України    

                з надзвичайних ситуацій  

 приватні українські та міжнародні  

                компанії та організації 

   відділи міжнародних зв'язків  

                державних та приватних установ 

 науково-дослідні організації 

 

 

Перелік   

конкурсних предметів  
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

2015-2016 н.р. 
м. Львів, 79007 

вул. Клепарівська, 35 

Веб-сторінка: http://www.ubgd.lviv.ua  



КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА 

ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

      Львівський державний універси-

тет безпеки життєдіяльності готує 

фахівців для різних сфер діяльності  

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України: пожежна безпека, 

цивільний захист, охорона праці, 

практична психологія, екологія, 

інформаційна безпека, транспортні 

технології, тощо. У кожній з цих 

сфер співпраця на міжнародному 

рівні не є новиною.  

     Українські рятувальники неодно-

разово брали участь у міжнародних 

тренування і спільних рятувальних 

діях. Сьогодні як ніколи ми 

розуміємо, що світ тісний – при-

родні і техногенні катастрофи не 

зважають на кордони між країнами 

чи відстань між континентами.  

      Ефективна міжнародна співпра-

ця підрозділів державної служби 

України з надзвичайних ситуацій на 

етапах підготовки кадрів, тре-

нування і безпосереднього ви-

конання рятувальних дій може 

відбуватися за умови чітко 

злагоджених дій і порозуміння. 

Тому перекладачі, які були б посе-

редниками у професійному, науко-

вому і культурному спілкуванні  – це 

питання не перспективних планів, а 

цього дня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Львівського державного універ-

ситету безпеки життєдіяльності — 

підготувати фахівців у сфері техніч-

ного перекладу, які могли б на гідно-

му рівні сприяти рятувальникам вті-

лювати гасло «запобігти, рятувати, 

допомогти».  

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
(згідно з національним  

класифікатором професій) 

 

Перекладач 

Перекладач технічної літератури 

Редактор-перекладач  

Гід-перекладач 

Філолог-дослідник 

Молодший науковий співробітник  

   (філологія, лінгвістика та переклади) 

Науковий співробітник  

   (філологія, лінгвістика та переклади) 

Науковий співробітник-консультант    

(філологія, лінгвістика та переклади)  

м. Львів, 79007 

вул. Клепарівська, 35 
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