
ПОРЯДОК 
висунення робіт та проведення конкурсу на здобуття премій 

академій наук України, Білорусі і Молдови 2020 року 

I. Загальні положення 

1. Порядок висунення робіт та проведення конкурсу на здобуття премій 

академій наук України, Білорусі і Молдови 2020 року розроблений на основі 

Положення про премії академій наук України, Білорусі і Молдови за видатні 

наукові результати, отримані при виконанні спільних наукових досліджень, і 

визначає процедуру висунення, вимоги до робіт, критерії відбору робіт.  

2. Премії академій наук України, Білорусі і Молдови присуджуються 

у галузі:  

природничих наук (одна премія); 

технічних наук (одна премія); 

гуманітарних і суспільних наук (одна премія). 

3. У конкурсі робіт на здобуття премій можуть брати участь колективи 

авторів, що працюють в академіях наук України, Білорусі і Молдови.  

Громадяни України, Білорусі та Молдови, які не працюють в системі 

академій наук України, Білорусі і Молдови, іноземні громадяни та особи без 

громадянства можуть бути включені в колектив претендентів, робота яких 

висувається на здобуття премій. 

4. Авторський колектив роботи, висуненої на конкурс, повинен включати 

представників всіх трьох академій наук. При цьому склад колективу не має 

перевищувати шести осіб.  

5. Роботи (цикли спільних публікацій, розробок, винаходів), що 

висуваються на конкурс 2020 року, приймаються до розгляду Національною 

академією наук України до 1 жовтня 2020 р  

II. Висунення робіт 

6. Право висунення робіт на здобуття премій надається науковим 

організаціям академій наук України, Білорусі і Молдови, а також академікам і 

членам-кореспондентам цих академій за їхньою спеціальністю. 

7. Висунення робіт науковими організаціями здійснюється за рішенням 

вчених (науково-технічних) рад за місцем роботи претендентів за наявності 

кворуму, прийнятого в організації.  

8. Не допускається включення в колектив осіб, що увійшли в інший 

авторський колектив, висунений на здобуття премії державного значення або 

академії наук, а також осіб, які були раніше відзначені премією академій наук 

України, Білорусі і Молдови.  

9. Роботи, висунені на конкурс, повинні бути опубліковані у пресі. Термін 

від опублікування наукових праць до висунення їх на здобуття премії має 

становити не менше 6-ти місяців, але не більше п'яти років після їх 

опублікування.  
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III. Подання робіт 

10. Висунена на здобуття премії робота (цикли спільних публікацій, 

розробок, винаходів) разом з перерахованими в пункті 11 документами, підшиті 

у швидкозшивачі із зазначенням на обкладинці назви роботи і її авторів, 

направляється в Національну академію наук України з позначкою «На здобуття 

премії академій наук України, Білорусі і Молдови 2020 року »за адресою:  

Україна, 01601, м Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної 

академії наук України, Науково-організаційний відділ, Сектор з координації 

наукових досліджень, телефон: (+38044) 239-67-12).   

11. До комплекту спільних публікацій, розробок, винаходів додаються:  

11.1. Витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради 

організації чи рекомендація академіка або члена-кореспондента однієї з 

академій наук, що включає аргументовану оцінку результатів спільних 

досліджень, їх значення для науки і практики;  

11.2. Лист про висунення роботи на здобуття премії, оформлений на бланку 

організації, якщо роботу висуває організація;  

11.3. Анотація роботи, підписана авторами (підписи авторів засвідчуються), 

обсягом близько трьох сторінок, що характеризує висунену на конкурс роботу; 

до анотації додається список включених в даний цикл публікацій, авторських 

свідоцтв, патентів, довідок про впровадження результатів;  

11.4. Копії технічної документації та інших матеріалів, які свідчать про 

практичну важливість отриманих результатів;  

11.5. Відгуки про роботу наукових установ, учених; копії опублікованих 

рецензій по роботі;  

11.6. Коротка наукова біографія (Curriculum Vitae) кожного з авторів, 

підписана автором і завірена кадровою службою за місцем роботи, що включає:  

Особисті дані: Прізвище, ім'я, по батькові. Дата народження. Місце 

народження. Громадянство. Паспорт: №, дата і місце видачі. Наукова ступінь. 

Посада (організація, відділення, лабораторія). Адреса, телефон, факс організації 

із зазначенням коду міста. Електронна пошта, домашня адреса і телефон. 

Освіта і кваліфікація. Посади. Основні напрями досліджень. Керівництво 

науково-дослідними роботами. 

Суспільне визнання результатів досліджень (нагороди і заохочення). 

11.7. Інформація про внесок кожного із претендентів премії в спільну 

роботу;  

11.8. Назва, адреса, телефон організації, в яку можна звернутися з усіх 

питань, пов'язаних з даною роботою.  

IV. Порядок розгляду поданих робіт  

12. Роботи, представлені на здобуття премій академій наук України, 

Білорусі і Молдови, розглядаються Комісією Президії Національної академії 

наук України щодо визначення переможців конкурсу на здобуття премій 

академій наук України, Білорусі і Молдови (далі – Комісія).  
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На першому етапі роботи надсилаються для попереднього розгляду в секції 

НАН України з відповідних галузей наук, які організовують експертизу 

провідними вченими відповідної спеціальності. Секції отримані експертні 

висновки розглядають на засіданні бюро і приймають рішення про 

присудження премій. Рішення секцій мають рекомендаційну силу для Комісії. 

На другому етапі Комісія визначає роботи, рекомендовані для присудження 

премій. На основі цих рекомендацій готується проект Рішення про 

присудження премій академій наук України, Білорусі і Молдови. 

13. Проект Рішення про присудження премій підписується президентом 

Президії Національної академії наук України і направляється для узгодження 

голові Президії Національної академії наук Білорусі і президенту Академії наук 

Молдови.  

14. Рішення про присудження премій набуває чинності після його 

підписання президентом Національної академії наук України, головою Президії 

Національної академії наук Білорусі і президентом Академії наук Молдови. 


