про звільнення з роботи стипендіатів, закінчення навчання в докторантурі,
тощо (надсилається лист ЗВО/НУ разом з витягом з протоколу засідання ради
про припинення виплати стипендії).
II. Подати претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України
для молодих вчених (далі - стипендії) на 2020 - 2022 роки.
Згідно з Положенням, затвердженого Постановою, а також Умовами та
порядком проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих вчених, затвердженим рішенням президії Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет)
від 26 квітня 2017 року № 4, висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється
за місцем їхньої основної роботи (навчання) Радами ЗВО. НУ за письмовою
рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими
досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення
приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього
проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради.
Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33
років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня,
та 38 для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в
докторантурі, на час їх висунення для участі у конкурсі на здобуття стипендій.
На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науковопедагогічні працівники, аспіранти, ад ’юнкти, докторанти, інші вчені та
інженерно-технічні працівники ЗВО, НУ.
О бов’язковою умовою для здобуття стипендій є наявність у претендента
вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові
дослідження.
Пропонуємо на засіданні Ради відібрати претендентів на здобуття стипендій
з урахуванням профілю ЗВО, НУ та чисельності штатних наукових, науковопедагогічних працівників, зокрема, з чисельністю штатних наукових, науковопедагогічних працівників: більше 1500 тисяч осіб висуває не більше 6
претендентів; менше 440 осіб не більше 2-х претендентів; інші - не більше З
претендентів.
ЗВО та НУ. що належать до сфери управління М ОН, подають супровідний
лист, де надається список претендентів на здобуття стипендій, та зведені
відомості про наукові досягнення претендентів у програмі Microsoft Office Excel
згідно з додатком 1 на USB-флеш-накопичувачі.
Перелік документів, що подаються на кожного претендента на здобуття
стипендії:
1.
Лист-подання (на бланку ЗВО/НУ), де зазначаються наукові досягнення
претендента, а також можливість проведення наукових досліджень. Листподання підписується керівником ЗВО/НУ та скріплюється печаткою.
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2. Витяг з протоколу засідання Ради про висунення претендента з
результатами таємного голосування, завірений підписами та скріплений
печаткою.
3. Відомості про претендента, завірені відділом кадрів, де зазначається:
прізвище, ім ’я, по батькові, дата та місяць народження;
повна назва організації, де він працює (навчається);
посада (для аспірантів та докторантів - рік навчання);
науковий ступінь, вчене звання;
повна домашня та службова адреси, телефони.
4. Відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента,
підписані проректором з наукової роботи ЗВО або директором НУ:
пріоритетний напрям наукових досліджень претендента відповідно до
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
пріоритетний тематичний напрям ЗВО або НУ згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 07 вересня 2011 р. Лгі> 942 «Про затвердження переліку
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
розробок на період до 2020 року», за яким проводить наукові дослідження
претендент;
науковий напрям наукових досліджень претендента.
5. Відомості про наукові досягнення претендента за останні 5 років (2015 2019 роки) згідно з додатком 1 у програмі Microsoft Office Excel, підписані
проректором з наукової роботи ЗВО або директором І1У:
Відомості про наукові досягнення претендента подаються як в друкованому
вигляді, так і в електронному вигляді у програмі Microsoft Office Excel
відповідно до додатку 1, що включаються у зведені відомості про наукові
досягнення претендентів ЗВО та НУ на здобуття стипендій на USB-флешнакопичувачі.
6. Список наукових публікацій претендента за останні 5 років
(2015-2019 роки), що відповідає даним, зазначеним у пункті 5 розділі II цього
листа, підписаний претендентом та засвідчений проректором з наукової роботи
ЗВО або директорам НУ згідно з додатком 2.
7. Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років (для
монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту).
8. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з
науковими досягненнями і здібностями молодого вченого.
9. Відомості про платіжні реквізити ЗВО, НУ в Державній казначейській
службі України у форматі I BAN для перерахунку стипендій, підписані головним
бухгалтером ЗВО, НУ.
10. Згоди на обробку персональних даних претендентів для МОН та
Комітету відповідно до додатків 3, 4.
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На кожного претендента на здобуття стипендії подаються документи у двох
примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому
боці папки - надпис: на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих вчених, Міністерство освіти і науки України, назва ЗВО або НУ,
прізвище, ім’я, по батькові претендента.
Звертаємо увагу на те, що документи претендентів, зазначені у пунктах 1 - 7
розділу II цього листа, що подає ЗВО, НУ, повинні бути взаємоузгодженні.
Несвоєчасне подання справ та неузгодженість в них документів
претендентів унеможливить їх участь у попередньому конкурсі на здобуття
стипендій.
Справи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, збереженню та
поверненню не підлягають.
Документи претендентів на здобуття стипендій разом з супровідним листом
та Ш В -флеш -накопичувачем подаються представником ЗВО та НУ до
директорату науки Міністерства освіти і науки України за адресою
(з доставкою): бульвар Тараса Шевченка, 16, кімната 201 В, м. Київ, 01601.

Додаток: 1. Відомості про наукові досягнення претендента на 1 арк.
2. Список наукових публікацій претендента на 2 арк.
3. Згода МОН на обробку персональних даних претендента на 1 арк.
4. Згода Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
на обробку персональних даних претендента на 2 арк.

Генеральний директор
директорату науки

Вороненко О. В.
287 - 82-41

Д. В. Чеберкус

