ІІГЛПЛД IVIUDA
Лауреат премії Президента для молодих
учених, старший науковий співробітник кафедри
радіобіології та радіоекології Національного
університету біоресурсів і природокористування

Олена ПАРЕНКЖ:
- Ми подумали: мають бути
мікроорганізми, що впливають
на перехід радіонуклідів із ґрунту
в рослини. Вони взаємодіють
із коренями рослин і, ймовірно,
роблять радіонукліди біологічно
доступнішими, «зв'язують»
їх у певні сполуки. Можливо, завдяки
цим мікроорг ннізмам цезій можна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ

ректора Харківського національного університету будівництва та архітектури.

директора комунального вищого навчального закладу
«Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради.

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 працівників не менш як десять років.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають
повну вищу освіту, стаж педагогічної роботи у закладі вищої освіти не менше 10 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, встанов
лених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з
фотографією розміром 3x4 сантиметри; автобіографію; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь
та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка вида
ється відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 («Офіційний вісник
України», 2000 р„ №39, ст. 1656); довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного дер
жавного 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 орга
ном, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляєть
ся, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1
Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 16 жовтня 2014 р. №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» («Офі
ційний 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 для довідок: 481-32-35.

Строк подання заяв - протягом двох місяців з дня опублікування оголошення.
Дата проведення виборів у коледжі - 17 жовтня 2019 року.
Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій
зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною дру
гою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією роз
міром 3x4 см; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (у разі
наявності); довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видасться
відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвер
дженого 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 Єдиного держав
ного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію
трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних; копію посвідчення щодо віль
ного володіння державною мовою; засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом,
в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що
до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою етапі 1 Закону
України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16
жовтня 2014 року №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» («Офіційний ві
сник України», 2014 р„ №85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомос
тей стосовно претендента відповідно до зазначеного закону. Копії документів, які подаються претендентом
(крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи приймаються за адресою:
10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, каб. 115;
електронна пошта: post@zt.gov.ua. Телефони для довідок: 43-21-44; 43-21-45.

