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Про оголошення конкурсу 

З метою заповнення посад науково-педагогічних працівників 

НАКАЗУІО: 

І . Оголосити конкурс на зам і щення вакантної посади з 20 січня 2016 року 
завідувача кафедри (науковий ступінь, вчене звання відповід110 до профілю 

кафедри) 

- кафедри звукотехніки та реєстрацй інфорлюції,· 

- кафедри історй,· 

- кафедри органічноі" хіміі і тех11ологй органічних речовин. 

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади з 6 грудня 2015 року 
професора (11ауковий ступінь, вчене звания відповідно до профілю кафедри) 

- кафедри прикладноі гідроаеромеханіки і ,неханотроніки 
З. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади з 10 лютого 2016 року 
професора (науковий ступіlІь, вчене зв01111я відповідно до профілю кафедри) 

- кафедри загальної" та експериJиентальноl" фізики. 
4. Оголосити конкурс на заміщення посади професора (1-1ау1<овий ступінь, в че11е 

звания відповідно до профілю кафедри) тимчасово зайнятої до проведення 

конкурсу: 

- кафедри обчислювальноі тех11 іки,· 

- кафедри математичного а11алізу та теор// илювірностей. 

5 .Експертно-кваліфікаційній ком 1с11 університету провести засщання 

вищезазначених кафедр щодо рекомендацій на заміщення посад завідувачів 

та професорів кафедр, керуючись «Положенням про обрання та приЙНЯ1ТЯ на 

роботу науково-педагогічних працівників НТУУ «Kill» від 07 липня 2009 року, 
наказ № 1- 112, та винести це питання на засідання Вченої ради університету. 

б . Оголосити конкурс на зам і щення посад доцеюпів (науковий ступінь, в чене 

зван1-1я відповідт-ю до профілю 1шфедри), стар~иих виюzадач ів, виклада чів, 

асистеитів тимчасово зайнятих до проведення конкурсу по інститутах, 

факультетах, кафедрах: 



Фізuf(о-математштий фа1<.)Jльтет 

Кафедра математичного анал ізу та теорії ймовірностей 
доценті в- 1 
старших викладачів - 2 
асистенті в-3 

Факультет еле1<mрое1tерготех11іки та автол1дтuки 
Кафедра теоретичної електротехн і ки 

асистенті в- 1 

Фаf(ультет інформатша1 та обчислюваль11ої техніки 

Кафедра обчислювальної техніки 

доцентів- І 

ФrІІ(ультет пршшадної JИаmелtатш<и 

Кафедра програмного забезпечення комп 'ютерних систем 

старших викладачів-1 

Кафедра системного програмування та спеціалізованих комп'ютерних систем 

асистенті в- І 

Фа/(ультет соt{іології і права 

Кафедра історії 

викладачі в-І 

7. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади старшого викладача по 

інституту, кафедрі : 

/11ститут енергозбере:нсеннл та еиергОJИенед:нслtе11ту 

Кафедра електромехан ічного обладнання 

старших викладачів-1 

8.Експертно-квал іфікаці йним ком 1с 1ям інституті в, факультет і в провести 

засідан ня в ідпов ідних кафедр щодо рекомендацій на зам 1щення посад, 

вказаних в п . 6-7 наказу . 

9. Директору інституту, деканам факультеті в , провести зас ідання Вчених рад 

і нституті в , факультетів по обранню доценті в , старших викладачів , викладач ів , 

асистенті в, керуючись «Положенням про обрання та прийняття на роботу 

науково-педагогічних праці вник і в НТУУ «КПІ» від 07 липня 2009 року , наказ 
№1-11 2 . 

1 О . Контроль за ви конанням наказу покласти на першого 

проректора Якименка 10 .1. 

Ректор М.З. Згуровський 



Прое1ст на1сазу вносить 

С.П. Гожій 

тел. 406-84-40 

ДП N~ О/{:3 - /,/4 

Надруковано в 5- ти прим і рниках 

на семи аркушах кожний 

Виконавець Л.В.)Кураховська 

тел.454- 93- 98; 

П ого дж е но: 

Ю. І . Якименко 

а вами 

Юрис 

Я.Ю.Цимбаленко 

суль~j Jil11Іttttl#& 

Розрахунок розсилки : 

1 - загальний відділ; 

2 - перший проре ктор; 
3 - начальник І-ІМУ; 
4 - навчальний відділ; 

5 - в ідділ кадр і в і архі вної справи. 


