
Про оголошення конкурсу на наукову посаду  

(20 листопада 2020 року)  

Відповідно до наказу директора Інституту від 10 листопада 2020 р. № 70/к § 2 «Про 

оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників» та наказу 

директора Інституту від 10 листопада 2020 р. № 70/к § 1  «Про наявність вакантних посад 

наукових працівників станом на 1 листопада 2020 р.» 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС 

на заміщення вакантної посади 

 Провідного наукового співробітника  відділу екосистемології (біологічні науки) - одна 

вакансія. 

 Вимоги до претендентів – особа з науковим ступенем доктора (кандидата) біологічних 

наук, який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не 

менше семи публікацій, в тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів 

Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі: 

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту (доктора біологічних наук Данилика Івана 

Миколайовича) про участь у конкурсі; 

2. копію документа, що посвідчує особу; 

3. заповнену особову картку (анкету) 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 військово-зобов’язаних); 

7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

рецензованих фахових виданнях; 

8. письмову згоду на обробку персональних даних. 

Умови конкурсу – загальні, відповідно до Розпорядження Президії НАН України №553 від 

04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад 

наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України». 

Термін прийняття заяв та документів –  

20 листопада 2020 року (з 10-00) по 20 грудня 2020 р (16-00). 
 

Житлом у м.Львів Інститут не забезпечує. 

Текст оголошення опубліковано _______________________________________________ 

     (назва, дата, номер засобу масової інформації) 

 

Щодо подання документів звертатися за адресою: 

79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4, кімн. 718 

тел. (032) 270-74-30, v_bilonoha@ukr.net 

Учений секретар Інституту екології Карпат НАН України 

Білонога Володимир Михайлович 
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