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Львівського фізико-математичного
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університеті імені Івана Франка
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СПІВПРАЦЯ З ЛИТВОЮ
країнські й литовські науковці
спільно виконуватимуть 12 на
укових проектів за кошти держ
бюджетів своїх країн у 2020 —2021
роках. Цей перелік був затвер
джений під час 8-го засідання дво
сторонньої українсько-литовської
Комісії зі співробітництва у сфе
рі науки та технологій.
Спільні дослідження стосувати
муться лікування хвороб, еколо
гії, нових матеріалів і технологій,
енергозбереження тощо. У проектах братимуть участь 8 українських вишів і
4 наукові установи з різних регіонів України: з Києва, Одеси, Львова, ІваноФранківська, Тернополя, Харкова.
«Литва є нашим стратегічним партнером за багатьма напрямами. Так, у сфе
рі науки ми маємо вже 26 років продуктивного діалогу й успішної співпраці.
За цей час наші науковці разом впровадили 38 проектів, а ще — нині завер
шують роботу в 13 спільних проектах, розрахованих на 2018 —2019 роки. За
кількістю проектів це другий показник серед усіх країн, з якими наразі вико
нуємо двосторонні дослідження. Більше маємо лише з Польщею», — зазначив
перший заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович, який є
головою української частини комісії.
Конкурс на 2020 —2021 роки оголосили в березні цього року. Надійшло 72 про
екти від 53 вишів, 18 наукових установ та 1 лабораторії. Усі вони пройшли не
залежну наукову експертизу в обох країнах, саме на основі оцінок експертів
комісія приймала рішення про відбір проектів. Перемогли ті, хто з обох сто
рін одержали найвищі оцінки. Також ураховувався регіональний баланс і роз
поділ за пріоритетними напрямами.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ:
ректора Національного університету «Кисво-Могилянська академія».
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою,
мають учене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних праців
ників не менш як десять років.

Строк подання заяв - два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про
участь у конкурсі на ім’я засновника, в якій зазначається про застосування або незастосування
до претендента обмежень, встановлених частиною другою етапі 42 Закону України «Про вищу
освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри; автобіогра
фію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про прохо
дження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видасться відповідно до По
рядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник Укра
їни», 2000 р., №39, ст. 1656); довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдино
го державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену
претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою; засвідчену копію довідки про
результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову за
яву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборо
ни, визначені частиною третьою або четвертою етапі 1 Закону України «Про очищення влади»,
за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №563
«Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» («Офіційний вісник України»,
2014 р., №85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно претендента відповідно до зазначеного закону. Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки,
засновником або нотаріально.

Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України,
проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135. Телефон длн довідок: 481-32-35.
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- Випускники-хіміки, навіть не олімпіадники,
затребувані у багатьох галузях.
Насамперед це фармація, харчова
промисловість. Гостро стоїть
питання екологічного моніторингу.
А ще Україна потребує
педагогів, які ефективно
працюватимуть у школах
та вишах, готуватимуть
наступні покоління хіміків.
Про це не слід забувати

