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З 12 травня 2021 року оголошується конкурс претендентів для 

участі у програмі постдокторальних досліджень у Національній академії 

наук України (далі – претендент), що проводиться відповідно до 

Порядку проведення конкурсу заявок від претендентів для участі у 

програмі постдокторальних досліджень у НАН України, затвердженого 

постановою Президії НАН України від 17.03.2021 № 96.  

У конкурсі можуть брати участь молоді вчені, які працюють в 

установах та організаціях незалежно від їхньої відомчої 

приналежності або у закладах вищої освіти. 

Заявки від претендентів на момент завершення конкурсного 

відбору відповідають таким вимогам: 

– вік до 35 років включно; 

– від дати захисту дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук або доктора філософії (PhD) має пройти не більше              

5 років; 

– претенденти проводять дослідження за заявленими на конкурс 

тематиками наукових проєктів; 

– претенденти не мають трудових відносин (включаючи 

сумісництво) з науковою установою НАН України, до якої претендент 

подає конкурсні документи; 

– претенденти мають громадянство України. 

Претендент до 25 травня 2021 р. подає до відповідного відділення 

НАН України (претенденти від наукових установ при Президії НАН 

України – до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України)                

у двох примірниках такі документи: 

– підписану заяву про участь у програмі постдоків НАН України із 

зазначенням наукової установи НАН України та назви науково-

дослідної теми в рамках узгоджених заявок від наукових установ НАН 

України, до виконання якої він хоче долучитися; 

– коротку характеристику (CV); 

– мотиваційний лист (обсяг тексту не більше 500 слів); 

– копію диплома про науковий ступінь; 

– автореферат дисертації; 

– письмові рекомендації від двох вчених з обраної галузі. 
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Відділення НАН України перевіряє подані документи на 

відповідність вимогам, складає попередні рейтингові списки 

претендентів та до 31 травня 2021 р. подає їх до відповідної секції НАН 

України для розгляду Комісією з конкурсного відбору постдоків НАН 

України (далі – Конкурсна комісія), що створюється кожною секцією 

НАН України, та подальшої підготовки рекомендацій щодо здобуття 

претендентом вакансії постдока НАН України. 

Переможців конкурсу визначають бюро секцій НАН України з 

урахуванням рекомендацій конкурсних комісій та Бюро Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України. Відповідні пропозиції               

щодо заповнення вакансій постдоків НАН України бюро секцій НАН 

України та Бюро Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 

до 10 червня 2021 р. передають до Науково-організаційного відділу 

НАН України для узагальнення. 

Переможці конкурсу претендентів визначаються рішенням 

Президії НАН України. 


