
Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад 

 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (вул. 

Клепарівська, 35, м. Львів, тел. (032) 233-15-02 ) оголошує конкурс на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме: 

 професора кафедри іноземних мов та перекладознавства. Вакантна з 

11.02.2021 р. 

 Професора кафедри практичної психології та педагогіки. Вакантна з 

06.04.2021 р. 

 Професора кафедри управління проектами, інформаційних технологій та 

телекомунікацій. Вакантна з 06.04.2021 р. 

 Доцента кафедри іноземних мов та перекладознавства. Вакантна з 

04.05.2021 р. 

 Доцента кафедри практичної психології та педагогіки. Вакантна з 

11.06.2021 р. 

 Старшого викладача кафедри українознавства. Вакантна з 15.01.2021 р. 

 Викладача кафедри іноземних мов та перекладознавства. Вакантна з 

09.04.2021 р. 

 Викладача кафедри практичної психології та педагогіки. Вакантна з 

12.06.2021 р. 

Основні вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі: 

 на посаду професора: – вчене звання професора або науковий ступінь 

доктора наук у відповідній галузі знань; вчене звання доцента (старшого 

наукового співробітника) і науковий ступінь кандидата наук (доктора 

філософії) у відповідній галузі знань зі стажем науково-педагогічної 

роботи за профілем кафедри не менше п’яти років; 

 на посаду доцента: - вчене звання доцента (старшого наукового 

співробітника) або науковий ступінь у відповідній галузі знань, досвід 

науково-педагогічної роботи за профілем кафедри; або стаж науково-

педагогічної роботи не менше десяти років, проведення навчальних 

занять на високому науково-педагогічному рівні і мають опубліковані 

навчально-методичні посібники та наукові праці; 



 на посаду старшого викладача: - науковий ступінь кандидата наук 

(доктора філософії) у відповідній галузі знань, стаж наукового-

педагогічної роботи не менше як два роки у закладах вищої освіти; або 

освітній рівень магістра (спеціаліста) за профілем кафедри, стаж науково-

педагогічної роботи не менше як три роки у закладах вищої освіти; 

 на посаду викладача: - освітній рівень магістра (спеціаліста) за профілем 

кафедри, наукові праці, без вимог до стажу роботи. 

Претенденти на участь у конкурсі подають в установленому порядку такі 

документи: 

 письмова заява про участь у конкурсі; 

 заповнена анкета та автобіографія (зразки документів розміщені на сайті 

університету); 

 дві фотокартки розміром 4*6 см; 

 копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання; 

 характеристика з останнього або дійсного місця роботи; 

 список наукових праць; 

 матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх 

5-ти років або довідки про проходження стажування, завірені керівником 

кафедри. 

Претенденти, за бажанням, можуть подавати додаткову інформацію 

стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня. 

Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності визначено 

наказом ЛДУ БЖД №184 од від 10 грудня 2019 року. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають документи, визначені 

порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади в 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, протягом 

тридцяти календарних днів. Місце проведення конкурсу: м.Львів,  

вул. Клепарівська, 35. 

 


