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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ 

ІМ. Г.Є.ПУХОВА НАН УКРАЇНИ 

 

О Г О Л О Ш У Є    К О Н К У Р С 

НА   ЗАМІЩЕННЯ   ПОСАДИ: 

 

 старшого наукового співробітника 
зі спеціальності 05.13.05           «Комп’ютерні системи та 

компоненти» у відділі №5  «Відділ 

математичного та комп’ютерного 

моделювання»; 

 завідувача лабораторії 
зі спеціальності 01.05.02    «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи» у відділі №6  

«Відділ математичного та 

економетричного моделювання»; 

 провідного наукового співробітника 
зі спеціальності 05.13.05           «Елементи та пристрої 

обчислювальної техніки та систем 

керування» у відділі №6  «Відділ 

математичного та економетричного 

моделювання»; 

 старшого наукового співробітника 
зі спеціальності 01.05.03           «Математичне та програмне 

забезпечення обчислювальних машин і 

систем» у відділі №8  «Відділ 

математичного та комп’ютерного 

моделювання»; 

 провідного наукового співробітника 
зі спеціальності 05.13.05           «Елементи та пристрої обчи-

слювальної техніки і систем 

управління» у Відділенні гібридних 

моделюючих та керуючих систем в 

енергетиці; 

 провідного наукового співробітника 
зі спеціальності 01.05.02   «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи» у Відділенні 

гібридних моделюючих та керуючих 

систем в енергетиці; 



 старшого наукового співробітника 
зі спеціальності 05.13.07          «Автоматизація процесів керування» у 

Відділенні гібридних моделюючих та 

керуючих систем в енергетиці; 

 старшого наукового співробітника 
зі спеціальності 01.05.02   «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи» у Відділенні 

гібридних моделюючих та керуючих 

систем в енергетиці; 

 старшого наукового співробітника 
зі спеціальності 01.05.02  «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи» у науково-

організаційному Відділі; 

 молодшого наукового співробітника 
зі спеціальності 01.05.02  «Математичне моделювання та 

обчислювальні методи» у науково-

організаційному Відділі; 

 молодшого наукового співробітника 
зі спеціальності 05.13.21  «Системи захисту інформації» у 

науково-навчальному центрі 

кіберфізичних систем 

 

 

Термін конкурсу – місяць від дня оголошення. 

Житлом Інститут не забезпечує. 

Адреса Інституту: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15. 

З питаннями звертатися на електронну пошту: ipme@ipme.kiev.ua 

 
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто 

або надсилає поштою такі документи:  

1) письмову заяву на ім’я директора 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 військовозобов’язаних);  

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

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях;  

8) письмову згоду на обробку персональних даних.  

Кандидати, які працюють в Інституті подають лише заяву про участь у конкурсі. 

 

Учений секретар ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України к.т.н. Гончар Сергій Феодосійович 
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