
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  23.12.2020  . 

 

м. Київ 

 

№.    291    . 

 

Про затвердження нової редакції  

Порядку проведення конкурсу  

на здобуття стипендій Національної  

академії наук України для молодих вчених 
 

 

 

Відповідно до Закону України від 3 вересня 2020 р. № 870-IX 

«Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» щодо уточнення деяких положень» та з метою 

вдосконалення порядку проведення конкурсу на здобуття стипендій 

НАН України для молодих вчених Президія Національної академії наук 

України постановляє: 

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2021 р. Порядок проведення 

конкурсу на здобуття стипендій Національної академії наук України для 

молодих вчених у новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2021 р., Порядок 

проведення конкурсу на здобуття стипендій Національної академії наук 

України для молодих вчених, затверджений постановою Президії НАН 

України від 21.03.2018 № 99. 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 23.12.2020  № 291      
 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Національної академії наук України для молодих вчених 

 

 

 

1. Конкурс на здобуття стипендій Національної академії наук 

України для молодих вчених (далі – стипендії НАН України) 

оголошується Президією НАН України. 

2. На здобуття стипендій НАН України можуть бути висунуті 

молоді вчені наукових установ, організацій та підприємств НАН 

України (далі – організації) віком до 35 років включно, які мають вищу 

освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або молоді вчені, які 

мають науковий ступінь доктора наук, віком до 40 років включно на 

момент присудження стипендії (далі – претенденти). 

Претенденти, які не захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук (доктора філософії), повинні мати опубліковані 

наукові праці. 

3. Вимоги щодо оформлення матеріалів для участі у конкурсі             

на здобуття стипендій НАН України і терміни подання матеріалів 

визначаються Президією НАН України і оприлюднюються при 

оголошенні конкурсу. 

4. Матеріали для кожного претендента включають: 

 витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради 

про висунення претендента на здобуття стипендії НАН України                          

з результатом відкритого або таємного голосування членів ради 

(1 стор.), завірений керівником організації; 

 письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто 

обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента                           

(за винятком претендентів – докторів наук та докторантів); 

 відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем 

роботи (навчання): прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік 

народження, місце роботи, навчання (для аспірантів і докторантів – рік 

навчання в аспірантурі і докторантурі), посада, науковий ступінь, вчене 

звання (час присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, 

електронна пошта, згода на обробку персональних даних; 
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 список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, 

підписаний автором і завірений керівником організації, а також копії 

найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової 

діяльності (для монографій – анотація обсягом до 2-х стор. друкованого 

тексту). 

5. Матеріали (в двох примірниках) надсилаються поштою або 

подаються особисто претендентом до відповідного відділення НАН 

України (для наукових установ при Президії НАН України – до Комісії 

по роботі з науковою молоддю НАН України). Матеріали, що оформлені 

з порушенням вимог, встановлених п. 4 цього порядку, до розгляду не 

приймаються. 

6. Конкурс на здобуття стипендій НАН України проводять 

відділення НАН України в межах виділених їм квот (конкурс на 

здобуття стипендій для установ при Президії НАН України проводить 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України в межах виділених 

їм квот). Відбір кандидатів здійснюється за результатами наукової 

експертизи, проведення якої організовують відділення НАН України та 

Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України. 

7. Переможців конкурсу визначають бюро відділень НАН України 

та Бюро Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України за 

результатами наукової експертизи. Відповідні рекомендації щодо 

присудження стипендій НАН України бюро відділень НАН України та 

Бюро Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України передають до 

Науково-організаційного відділу Президії НАН України для 

узагальнення. 

8. Рекомендації бюро відділень НАН України та Бюро Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України стосовно присудження 

стипендій НАН України набувають чинності після їх затвердження 

рішенням Президії НАН України. 

9. Стипендії НАН України перераховуються НАН України за 

місцем основної роботи або навчання стипендіата. 


