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ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантної посади  

завідувача відділу динаміки популяцій 
 

Загальні вимоги 
Посадові обов’язки Організовує виконання науково-дослідних робіт, 

визначає перспективи їх розвитку згідно закріпленої 
тематики, добирає методи і засоби проведення цих робіт. 

Розробляє проекти річних планів роботи свого 
підрозділу та сприяє формуванню наукової тематики 
відділу. 

Здійснює наукове керівництво із проблем, 
передбачених в робочому плані відділу, формує їх 
кінцеві цілі і передбачувані результати, бере 
безпосередню участь у проведенні окремих робіт. 

Контролює виконання передбачених робочим планом 
завдань, договірних зобов’язань, а також якість робіт, 
виконаних спеціалістами відділу. 

Забезпечує дотримання нормативних вимог, 
комплектність та якісне оформлення документації, 
дотримання встановленого порядку її узгодження. 

Представляє на розгляд Вченої ради ДУ «ІЕЕ НАН 
України» наукові звіти з виконаних робіт. 

Визначає необхідне для відділу обладнання, 
матеріали та інші ресурси, необхідні для проведення 
робіт. 

Забезпечує підвищення ефективності роботи відділу, 
раціональну розстановку працівників, вживає заходів по 
підвищенню творчої активності спеціалістів, бере участь 
у заходах із підвищенні кваліфікації. 

Бере участь у підборі, атестації й оцінці діяльності 
працівників відділу, надає пропозиції щодо оплати їхньої 
праці з урахуванням особистого внеску в загальні 
результати роботи. 

Строковість призначення 
на посаду Безстроково 

Перелік документів, 
необхідних для участі в 
конкурсі 

Для працівників Інституту 
1. Письмова заява на ім’я директора про участь у 
конкурсі. 
2. Перелік наукових праць (список публікацій). 

 
Для інших учасників конкурсу 



1. Письмова заява на ім’я директора про участь у 
конкурсі. 
2. Копія документа, що посвідчує особу. 

 3. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
 4. Автобіографія. 
 5. Копія 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 у 
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 
рецензованих фахових виданнях. 
8. Письмова згода на обробку персональних даних 

 
Термін прийому документів Початок: 24 листопада 2020 р. 

Закінчення: 25 грудня 2020 р. 
Адреса прийому 
документів 

Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН 
України»,  
вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, Україна, 03143 

Контакти для довідок начальник відділу кадрів: Громова Ольга Сергіївна, 
е-mail: konkurs.iee@gmail.com 
тел.: 093-386-69-66 

Кваліфікаційні вимоги 
Освіта вища, фахівець з популяційної екології 
Науковий ступінь доктор біологічних наук або кандидат біологічних наук 

за спеціальністю екологія, або ботаніка, чи зоологія. 
Вчене звання без вимоги 
Досвід наукової роботи не менше 5 років 
Вимоги до публікацій за останні 5 років не менше 10 публікацій, у тому числі 

не менше однієї у періодичних виданнях, включених до 
міжнародних наукометричних баз, та/або патентів. 

 
 
 
 
 


