
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
                    “КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

НАКАЗ № ________
м. Київ «___»____________2021 р.

 
Про оголошення конкурсу

 З метою заповнення посад науково-педагогічних працівників

Н А К А З У Ю :

       1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад деканів 
факультетів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь 
та/або вчене звання відповідно до профілю факультету; стаж 
роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років)
- факультету соціології і права;
- хіміко-технологічного факультету.

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр 
(вища освіта (магістр, спеціаліст);науковий ступінь та/або вчене звання 
відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, науково-
педагогічних посадах не менше 5 років) по  кафедрам:
- кафедри органічної хімії та технології органічних речовин;
-кафедри технології поліграфічного виробництва;
-кафедри графіки;
-кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів;
-кафедри філософії;
-кафедри геоінженерії;
-кафедри біомедичної інженерії;
-кафедри математичних методів системного аналізу;
-кафедри смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні;
-кафедри космічної інженерії.
         3. Оголосити конкурс на заміщення вакантної з 01.05.2021р посади 
завідувача кафедри (вища освіта (магістр, спеціаліст);науковий ступінь 
та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на 



наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років) по  кафедрі  
охорони праці, промислової та цивільної безпеки.
          4. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад професорів 
кафедр (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора 
(кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого 
наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; 
стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по  кафедрам:
- кафедри електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
- кафедри  радіотехнічних пристроїв та систем;
- кафедри економіки і підприємництва;
- кафедри технічної кібернетики;
- кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
- кафедри  біоінформатики.  

5. Оголосити конкурс на заміщення вакантної з 19.02.2021 р. посади 
професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора 
(кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого 
наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; 
стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрі 
технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної 
технології. 

6. Оголосити конкурс на заміщення вакантної з 01.07.2021 р. посади 
професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора 
(кандидата) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого 
наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; 
стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років) по кафедрі   
автоматизації управління електротехнічними комплексами.

7.  Експертно-кваліфікаційній комісії університету провести засідання  
щодо  рекомендацій  на  заміщення  посад завідувачів, професорів 
вищезазначених  кафедр, керуючись Порядком  проведення конкурсного 
відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), 
затвердженим наказом № 7/173-А від 29 вересня 2020 року.

8. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад доцентів (вища 
освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата) наук 
та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового 
співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які 
забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років), 
старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий 
ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує;стаж науково-
педагогічної роботи не менше 2 років); асистентів (вища освіта (магістр, 
спеціаліст); без вимог до стажу роботи), викладачів (вища освіта (магістр, 
спеціаліст); без вимог до стажу роботи) по інститутах, факультетах, 
кафедрах:

Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла



доцентів-1
асистентів-1

Механіко-машинобудівний інститут
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
доцентів-2
Кафедра технології машинобудування
доцентів-1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра технічної кібернетики
доцентів-2

Приладобудівний факультет
Кафедра виробництва приладів
асистентів-1
Кафедра приладобудування
асистентів-1

Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії
доцентів-3

Хіміко-технологічний  факультет
Кафедра хімічної технології  хімічної технології кераміки та скла

доцентів-1
Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біоінформатики
доцентів-1

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
Кафедра електропостачання
доцентів-1
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництп
доцентів-1

Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів
старших викладачів-1

Факультет соціології і права
Кафедра соціології
старших викладачів-1
викладачів-2
Кафедра публічного права
доцентів-1

Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
старших викладачів-1

Радіотехнічний факультет
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
асистентів-1
          9. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад доцентів (вища 



освіта (магістр, спеціаліст);науковий ступінь доктора (кандидата) наук 
та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового 
співробітника, старшого дослідника) відповідно до освітніх компонент, які 
забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років) по  
факультету, кафедрі:

Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра промислового маркетингу
доцентів-2

      10. Експертно-кваліфікаційним комісіям інститутів, факультетів 
провести засідання відповідних кафедр щодо рекомендацій на заміщення 
посад, вказаних в п. 8-9 наказу.

     11. Директорам інститутів, деканам факультетів, провести засідання 
ЕКК інститутів, факультетів по обранню доцентів, старших викладачів, 
викладачів, асистентів керуючись Порядком  проведення конкурсного відбору 
або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) затвердженго 
наказом № 7/173-А від 29 вересня 2020 року.

 12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 
Ю.І. Якименка.

    Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ



Проект наказу вносить                                          П о г о д ж е н о:

Директор  ДЯОП           Перший проректор 

                 
            Олексій ЖУЧЕНКО           Юрій ЯКИМЕНКО
тел. 204-86-26                                                             

 Начальник відділу кадрів          
                                                                                 
   
                                                    Лідія   АНДРЕЙЧУК
                                                                                             

                                                                                 Голова профспілкового 
                                                                                 комітету

                                                                                          Михайло БЕЗУГЛИЙ

    Юрисконсульт

Розрахунок  розсилки :
 №___________

                                                                                   Список розсилки:
                                                                                       1. Усі структурні 

підрозділи;
                                                                                       2. Вебсайт.

Надруковано в 1 примірнику   
на 3 аркушах  кожний              
Виконавець Людмила ЖУРАХОВСЬКА
тел.204- 93- 98;
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