
ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

(ДДУБЖД)

(з основної діяльності)

Про проведення конкурсу 
на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників

У відповідності з вимогами Закону України від 01 липня 2014 року 
№ 1556-VII «Про вищу освіту», наказу МОН України від 05 жовтня 2015 року 
№ 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (в редакції від 26.11.2015 
року № 1230), «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності», введеного в дію наказом 
ректора університету (з основної діяльності) від 10.12.2019 року № 184 та з 
метою організації та проведення конкурсу на заміщення посад науково- 
педагогічних працівників 
НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
(далі - Конкурс):

1.1. професор кафедри фізики та хімії горіння;
1.2. професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук;
1.3. професор кафедри практичної психології та педагогіки;
1.4. доцент кафедри фізики та хімії горіння;
1.5. доцент кафедри фізики та хімії горіння;
1.6. доцент кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук;
1.7. доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики;
1.8. доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної 

автоматики;



1.9. доцент кафедри іноземних мов та перекладознавства;
1.10. старший викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства;
1.11. викладач кафедри фізики та хімії горіння;
1.12. викладач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук;
1.13. викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства;
1.14. викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства;
1.15. викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства.

2. Для проведення Конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних 
працівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
призначити конкурсну комісію у складі:

КУЗИК
Андрій Данилович

СИЧЕВСЬКИЙ 
Микола Ігорович

КОНІВІЦЬКА 
Тетяна Ярославівна

проректор з науково-дослідної роботи 
полковник служби цивільного захисту, голова 
комісії

начальник навчально-методичного центру, 
підполковник служби цивільного захисту, 
заступник голови комісії

викладач кафедри українознавства навчально- 
наукового інституту психології та соціального 
захисту, секретар комісії

ЛИН
Андрій Степанович

ПОПОВИЧ 
Василь Васильович

КАРАБИН 
Василь Васильович

ПАСНАК 
Іван Васильович

МЕНЬШИКОВА 
Ольга Володимирівна

БАБІЙ
Ірина Володимирівна

Члени комісії:
начальник навчально-наукового інституту 
пожежної та техногенної безпеки, полковник 
служби цивільного захисту

начальник навчально-наукового інституту 
цивільного захисту, полковник служби 
цивільного захисту

начальник навчально-наукового інституту 
психології та соціального захисту

заступник начальника навчально-наукового 
інституту пожежної та техногенної безпеки з 
навчально-наукової роботи, підполковник 
служби цивільного захисту

заступник начальника навчально-наукового 
інституту цивільного захисту з навчально- 
наукової роботи, полковник служби цивільного 
захисту

заступник начальника з навчально-наукової 
роботи навчально-наукового інституту 
психології та соціального захисту



ПОПІЛЬ 
Юлія Павлівна

ТИНДИК 
Олег Стефанович

начальник відділу внутрішнього забезпечення 
якості освіти навчально-методичного центру

начальник відділу персоналу, підполковник 
служби цивільного захисту

ЄМЕЛЬЯНЕНКО начальник відділу організації науково-дослідної 
діяльності, підполковник служби цивільного 
захисту

Сергій Олександрович

3. Секретарю конкурсної комісії забезпечити розміщення оголошення про 
проведення Конкурсу, терміни та умови його проведення на офіційному веб- 
сайті університету.

4. Конкурсній комісії:
провести протягом ЗО календарних днів із дня виходу оголошення на 

офіційному веб-сайті університету відбір пропозицій щодо претендентів на 
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, кандидатури 
яких відповідають вимогам чинного законодавства;

після закінчення строку подачі заяв впродовж трьох робочих днів 
розглянути подані документи, і претендентів, які відповідають вимогам 
оголошеного конкурсу, направити протокол засідання з розгляду поданих 
документів до відділу персоналу університету;

розглянути кандидатури претендентів та подані ними документи на 
засіданні конкурсної комісії за попередніми висновками засідань трудових 
колективів кафедр та вчених рад інститутів про професійні та особисті якості 
претендентів;

ознайомити претендентів з висновками за результатами попереднього 
обговорення та рекомендаціями конкурсної комісії до початку засідання Вченої 
ради;

сформувати пакет документів по кожній кандидатурі із рекомендаціями 
комісії та подати їх ректору для отримання резолюції «На розгляд Вченої ради 
університету»;

надати відповідні матеріали по кожній кандидатурі ученому секретареві на 
розгляд Вченої ради університету.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор Мирослав КОВАЛЬ


