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ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  

на заміщення вакантних посад 
Лабораторії надпровідної квантової електроніки: 

науковий співробітник (0,5 ставки)  
(строковий договір терміном на 5 років) 

молодший науковий співробітник (3 вакансії по 0,25 ставки)  
(строковий договір терміном на 5 років) 

Строк прийняття заяв та документів: від 28.01.2022 р. до 28.02.2022 р. 
Вимоги до посади: 

Учасник конкурсу (далі — кандидат) — особа, яка в залежності від посади має відповідати 
наступним вимогам: науковий співробітник – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має 
вищу освіту другого (магістерського) рівня; молодший науковий співробітник — доктор філософії 
(кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня. 
Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі 

Кандидат подає особисто або надсилає поштою (електронною поштою) такі документи:  
- письмову заяву на ім’я директора КАУ про участь у конкурсі;  
- копію документа, що посвідчує особу;  
- заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка (взяти у відділі кадрів КАУ);  
- автобіографію;  
- копію трудової книжки (за наявності);  
- копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового 

ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних);  

- перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних 
та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, 
опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань 
України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної 
діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних 
(міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах;  

- письмову згоду на обробку персональних даних. 
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової 

діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у 
колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі. Інформацію про освіту, досвід 
роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, 
реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді. 

 
Кандидати ,  які  працюють  в  Київському  академічному  університеті ,  подають  

заяву  про  участь  у  конкурсі  та  перелік  наукових  праць .  
 
За довідками звертатися до ученого секретаря КАУ:  Сергія Мироновича Теуса за 
адресою: 03142, Київ, бул. Акад. Вернадського, 36; тел. (044) 424 30 25, kau@imp.kiev.ua 
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