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Національної Академії медичних наук України»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади
старшого наукового співробітника лабораторії голосу і слуху – 1 місце.
На заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’ять років
досвіду, за останні п’ять років мати не менше 10 навчально-методичних та/або наукових
праць, та/або патентів, які опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає
рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто,
надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:
1) письмову заяву на ім'я директора ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН» про
участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового
ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п'яти років у вітчизняних
та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), 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.
Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких
вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в
оголошенні адресу електронної пошти.
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;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
У разі подання документів, визначених підпунктами 1-8 пункту 11 цього Положення,
на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).
Кандидати, які працюють у ДУ «ІН-Т ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НАМН», подають лише заяву про участь у конкурсі.
Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову
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.
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку їх
подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.
Термін конкурсу – 1 місяць з дня оголошення.
Документи надсилати за адресою: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3, відділ кадрів.
Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу – старший
інспектор відділу кадрів Арестович Ірина Петрівна.
Телефон для довідок: (044) 483-29-59; e-mail: vkadru-lor@ukr.net
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