
Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: 

 

Вакантна посада Перелік дисциплін для викладання Вакантна з 

Завідувач кафедри 

охорони праці та 

техногенно-екологічної 

безпеки 

Екологічні аспекти промислової 

безпеки; 

Екологія надзвичайних ситуацій. 

«01» вересня  

2020 року 

Професор кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Сучасні підходи до мотивації 

діяльності та персоналу; 

Психологія травмуючи ситуацій; 

Психологічна допомога в кризових та 

екстремальних ситуаціях. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Соціальна та політична психологія. 

Онови психотерапії та 

психопрофілактики 

 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

управління та організації 

діяльності у сфері 

цивільного захисту 

Теорія прийняття управлінських 

рішень; 

Організація досліджень у професійній 

діяльності; 

Основи теорії управління. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

інженерної та аварійно-

рятувальної техніки 

Транспортне забезпечення в туризмі; 

Основи ГІС-технології; 

Інженерна та комп’ютерна графіка. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри пожежної 

тактики та аварійно-

рятувальних робіт 

Основи тактики гасіння пожеж; 

Пожежна тактика. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

прикладної механіки та 

технологій захисту 

навколишнього 

середовища 

Управління науковими проектами та 

інтелектуальна власність; 

Технології утилізації небезпечних 

відходів; 

Технічна механіка рідини та газу. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Анатомія нервової системи та 

фізіологія вищої нервової діяльності;  

Основи біології людини; 

Психофізіологія. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Загальна психологія;  

Основи психологічної практики; 

Методика викладання психології. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Загальна психологія; 

Вікова та геронтопсихологія; 

Психологія сім’ї. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри Психологічні технології роботи з «01» вересня  



психології діяльності в 

особливих умовах 

персоналом; 

Організаційна психологія та основи 

організації праці; 

Психологія поведінки людини в 

екстремальних ситуаціях. 

2020 року 

Доцент кафедри охорони 

праці та техногенно-

екологічної безпеки 

Атестація, паспортизація робочих 

місць і ергономіка; 

Моніторинг стану охорони праці та 

теорія професійних ризиків; 

Управління та нагляд у галузі 

охорони праці. 

Вакантна 

Доцент кафедри 

піротехнічної та 

спеціальної підготовки 

Основи спеціальної та військової 

підготовки; 

Основи організації піротехнічних 

робіт. 

«01» вересня  

2020 року 

Доцент кафедри 

менеджменту 

Краєзнавство; 

Краєзнавство та географія туризму; 

Туристські ресурси України. 

«01» вересня  

2020 року 

Старший викладач 

кафедри наглядово-

профілактичної діяльності 

Правознавство; 

Правові відносини; 

Правові основи організації та 

забезпечення цивільного захисту; 

Організаційно-правові засади робот 

из персоналом. 

«01» вересня 

2020 року 

Старший викладач 

кафедри прикладної 

механіки та технологій 

захисту навколишнього 

середовища 

Стратегія сталого розвитку; 

Системи управління екологічною 

безпекою; 

Матеріалознавство та технологія 

матеріалів. 

«01» вересня 

2020 року 

Старший викладач 

кафедри психології 

діяльності в особливих 

умовах 

Патологічна та клінічна психологія; 

Психодіагностика; 

Диференційна психологія. 

«01» вересня  

2020 року 

Старший викладач 

менеджменту (0.25 

посадового окладу) 

Організація екскурсійної діяльності; 

Інфраструктура туризму. 

«01» вересня  

2020 року 

Старший викладач 

кафедри психології 

діяльності в особливих 

умовах 

Соціально-психологічний тренінг; 

Психологія суїцидальної поведінки; 

Підготовка з надання до медичної 

допомоги. 

«01» вересня  

2020 року 

Викладач кафедри фізико 

математичних дисциплін 

(0.5 посадового окладу) 

Вища математика «01» вересня  

2020 року 

Викладач кафедри Теорія розвитку та припинення «01» вересня  



спеціальної хімії та 

хімічної технології 

горіння; 

Процеси та апарати хімічних 

виробництв; 

Теорія горіння та вибуху; 

Хімія з  основами біогеохімії. 

2020 року 

Викладач кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Соціально-психологічний тренінг; 

Загальна психологія; 

Ігротехнічні методи в психології. 

«01» вересня  

2020 року 

Викладач кафедри 

психології діяльності в 

особливих умовах 

Психологічна експертиза в кадровій 

роботі; 

Психологічна експертиза в різних 

галузях психології; 

Психологія праці та інженерна 

психологія. 

«01» вересня  

2020 року 

Викладач кафедри 

організації та технічного 

забезпечення аварійно-

рятувальних робіт 

Первинна підготовка рятувальника; 

Організація служби та підготовки; 

Охорона праці в цивільній безпеці. 

«01» вересня 

2020 року 

Викладач кафедри 

організації та технічного 

забезпечення аварійно-

рятувальних робіт 

Тактика ліквідування надзвичайних 

ситуацій; 

Реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідація їх наслідків. 

«01» вересня 

2020 року 

Викладач кафедри 

соціальних і гуманітарних 

дисциплін 

Філософія; 

Культурологія; 

Основи паблік рієлшин. 

«01» вересня 

2020 року 

Викладач кафедри 

охорони праці та 

техногенно-екологічної 

безпеки 

Заповідна справа; 

Загальна екологія; 

Гідробіологія; 

Екологічні аспекти промислової 

безпеки. 

«01» вересня 

2020 року 

 

Вимоги до претендентів (завідувач кафедри): вища освіта за профілем, 

наявність наукового ступеня та/або вченого звання відповідно до профілю 

кафедри. 

 

Вимоги до претендентів (професор, доцент, старший викладач): вища 

освіта за профілем, наявність наукового ступеня та/або вченого звання. 

 

Вимоги до претендентів (викладач): вища освіта за профілем. 

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає через 

секретаря конкурсної комісії такі документи: 



 заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, написану власноруч 

(нотаріально-засвідчену заяву в разі надіслання документів поштою) 

(додаток 1);  

 документи про освіту, наукові ступені, вчені звання; 

 документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом 

останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші 

передбачені законодавством України документи); 

 список наукових праць (засвідчений в установленому порядку);  

 паспорт або інший документ, який посвідчує особу; 

 письмову згоду, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних», на обробку персональних даних. 

Претендент, який працює в Університеті, для участі в конкурсному 

відборі подає на ім’я ректора заяву та список наукових праць, засвідчений 

ученим секретарем. 

 

Строк подання заяв – протягом 30 календарних днів з дня опублікування 

оголошення. 

Адреса: м. Харків, вул. Чернишевська, 94, тел. 707-34-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


