
* Для кандидата наук або PhD обов’язковим є вчене звання професора 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

                    “КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 

НАКАЗ № ________ 
 

м. Київ       «___»____________2022 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 завідувачів кафедр 

(вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання відповідно до профілю кафедри; стаж роботи на наукових, 

науково-педагогічних посадах не менше 5 років; вільне володіння державною 

мовою) за кафедрами: 

- менеджменту підприємств факультету менеджменту та  

маркетингу;  

- радіотехнічних систем радіотехнічного факультету; 

- нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 

 фізико-математичного факультету; 

- виробництва приладів приладобудівного факультету. 

 

2. Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 01.07.2022 р. посад 

професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора 

(кандидата, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого 

наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; 

стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння 

державною мовою) за кафедрами:.  

     - менеджменту підприємств факультету менеджменту та  

маркетингу; 

     - міжнародної економіки факультету менеджменту та 

маркетингу;. 

      - автоматизації та систем неруйнівного контролю 

приладобудівного факультету; 



 

      - електронних пристроїв та систем (2 посади) факультету 

електроніки; 

     - математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-

математичного факультету; 

     - інформаційної безпеки навчально-наукового фізико-технічного 

інституту; 

    - репрографії навчально-наукового видавничо-поліграфічного 

інституту; 

     - інформатики та програмної інженерії факультету 

інформатики та обчислювальної техніки; 

     - філософії факультету соціології і права; 

     - біобезпеки і здоров'я людини факультету біомедичної інженерії; 

     - технічних та програмних засобів автоматизації інженерно-

хімічного  факультету; 

     - ливарного виробництва навчально-наукового інституту 

матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона. 

 

3. Оголосити конкурс на заміщення вакантної з 01.09.2022 р. посади 

професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора 

(кандидата, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого 

наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; 

стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння 

державною мовою) по кафедрі  автоматизації та систем неруйнівного 

контролю приладобудівного факультету.     

 

      4. Експертно-кваліфікаційній (конкурсній) 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 № НУ/201/2021 від 24 вересня 2021 року. 

 

       5. Оголосити конкурс на заміщення вакантних з 01.07.2022 р. посад 

доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора 

(кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, 

які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне 

володіння державною ), старших викладачів (вища освіта (магістр, 

спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, 

які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне 

володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); 

без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів 

(вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне 

володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, 

факультетах, кафедрах: 

 



 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки 

Кафедра інформатики та  програмної інженерії 

старших викладачів-2 

Кафедра обчислювальної техніки 

асистентів-3 

Навчально-науковий інститут енергозбереження та 

енергоменеджменту 

Кафедра теплотехніки та енергозбереження 

асистентів -1 

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу 

Кафедра математичних методів системного аналізу 

старших викладачів-1 

Факультет електроніки 

Кафедра електронних пристроїв та систем 

асистентів-1 

Кафедра мікроелектроніки 

старших викладачів-1 

асистентів-1 

Кафедра електронної інженерії 

асистентів-1 

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури 

старших викладачів-1 

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем 

асистентів-1 

 Фізико-математичний факультет  

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 

доцентів-1 

асистентів-1 

Факультет електроенерготехніки та автоматики 

Кафедра електричних мереж та систем 

старших викладачів-1 

асистентів-1 

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 

доцентів-2 

Кафедра відновлювальних джерел енергії 

асистентів-1 

Інженерно-хімічний факультет 

Кафедра екології та технології рослинних полімерів 

асистентів-1 

Навчально-науковий фізико-технічний інститут 

Кафедра інформаційної безпеки 

доцентів-2 

асистентів-2 

 

 



 

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут 

Кафедра репрографії 

доцентів-1 

Кафедра технології поліграфічного виробництва 

доцентів-3 

Факультет соціології і права 

Кафедра психології і педагогіки 

доцентів-1 

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права  

доцентів-2 

старших викладачів-3 

викладачів-3 

Кафедра філософії 

доцентів-1 

старших викладачів-1 

викладачів-2  

Кафедра соціології 

викладачів-1 

Факультет біомедичної інженерії 

Кафедра технологій оздоровлення і спорту 

доцентів-1 

Кафедра біобезбеки і здоров'я людини 

старших викладачів-1 

асистентів-4 

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії 

доцентів-2 

Факультет прикладної математики 

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем 

старших викладачів-1 

Кафедра прикладної математики 

старших викладачів-1 

Приладобудівний факультет 

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій 

доцентів-1 

старших викладачів-1 

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю 

асистентів-1 

Кафедра виробництва приладів 

доцентів-1 

асистентів-1 

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем 

Кафедра телекомунікацій 

доцентів-2 

Кафедра інформаційно-комунікаційних систем 

доцентів-1 



 

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут 

Кафедра технології виробництва літальних апаратів 

асистентів-1 

Теплоенергетичний факультет 

Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики 

доцентів-1 

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання 

ім. Є.О. Патона 

Кафедра ливарного виробництва 

доцентів-1 

асистентів-1 

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки 

старших викладачів -3 

Факультет лінгвістики 

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови 

викладачів-2 

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови 

старших викладачів -1 

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 

викладачів-2  

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 

викладачів-1  

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 

доцентів-1 

викладачів-2 

 

6. Експертно-кваліфікаційним (конкурсним) комісіям навчально-

наукових інститутів, факультетів: 

- провести засідання щодо обрання 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), затвердженого наказом № НУ/201/2021 від 24 вересня 2021 року; 

- розглянути висновки та рекомендації надані відповідними кафедрами 

щодо претендентів на заміщення вакантних посад, вказаних у п. 5; 

- при визначенні строків укладання контрактів керуватися 

«Рекомендаціями щодо визначення строків укладання контрактів з науково-

педагогічними працівниками» (відповідно до рішення Вченої ради, 

протокол № 8 від 14.12.2020 р.). 

 7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Ю.І. Якименка.  

 

 

    Ректор       Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ 



 

 

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

 

Директор  ДЯОП               Перший проректор  

 

________  Олексій ЖУЧЕНКО  ________          Юрій ЯКИМЕНКО 

                                                              

 

 Начальник відділу кадрів           

________        Лідія  АНДРЕЙЧУК 

 

 

                                                                                 Голова профспілкового  

                                                                                 комітету 

 

________         Михайло БЕЗУГЛИЙ 

 

 

________      Юрисконсульт 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Список розсилки: 

                                                                                   1. Усі структурні підрозділи. 

                                                                                   2. Вебсайт. 

 

 

 

Надруковано в 1 примірнику     

на 5 аркушах                 

Виконавець Людмила ЖУРАХОВСЬКА  

тел. 204- 93- 98 

 

 

 


