
  

 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 511 

м. Київ  “     12   ”       10      2021 р. 

Про оголошення конкурсу на здобуття 

стипендій імені академіка НАН України 

Б.Є. Патона для молодих вчених 

Національної академії наук України – 

кандидатів наук (докторів філософії) і 

докторів наук 

Згідно з постановою Президії НАН України від 12.05.2021 № 164 «Про 

заснування стипендій імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих 

вчених Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів 

філософії) і докторів наук»: 

1. Оголосити з 18 жовтня 2021 року конкурс на здобуття стипендій імені 

академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії 

наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук (відповідне 

інформаційне повідомлення додається). 

2. Науковим установам НАН України до 1 листопада 2021 р. подати 

необхідні матеріали на претендентів на здобуття зазначених стипендій до 

відповідного відділення НАН України (для наукових установ при Президії НАН 

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

3. Відділенням НАН України та Комісії по роботі з науковою молоддю НАН 

України здійснити конкурсний відбір претендентів від наукових установ НАН 

України в межах квот, затверджених постановою Президії НАН України 

від 12.05.2021 № 164, та подати до 20 листопада 2021 року відповідні пропозиції 

до Науково-організаційного відділу Президії НАН України для узагальнення. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково- 

організаційний відділ Президії НАН України. 
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Інформаційне повідомлення 

про оголошення конкурсу на здобуття стипендій 

імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених 

Національної академії наук України – кандидатів наук 

(докторів філософії) і докторів наук 

Стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених 

Національної академії наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і 

докторів наук (далі – стипендії) присуджуються на конкурсних засадах строком 

на один рік. 

Стипендії призначаються за рішенням Президії НАН України. 

Участь у конкурсі на здобуття стипендій можуть взяти молоді вчені – 

кандидати наук (доктори філософії) віком до 35 років включно або молоді вчені 

– доктори наук віком до 40 років включно (далі – претенденти) наукових установ, 

організацій та підприємств НАН України (далі – організації НАН України). 

Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється вченими (науково-

технічними) радами (далі – ради) організацій НАН України за місцем основної 

роботи (навчання) цих осіб. У претендентів на здобуття стипендій мають бути 

письмові рекомендації не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з 

науковими дослідженнями та здібностями молодого вченого. Рішення про 

висунення приймаються відкритим або таємним голосуванням (за визначенням 

ради) за умови присутності не менше 2/3 складу ради. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50% присутніх членів ради. 

Матеріали для кожного претендента на здобуття стипендій мають 

включати: 

 витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради організації 

НАН України про висунення претендента на здобуття стипендії, засвідчений 

керівником організації НАН України; 

 письмові рекомендації двох докторів наук, які особисто обізнані з 

науковими здобутками та здібностями претендента; 

 відомості про претендента, засвідчені відділом кадрів за місцем роботи 

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

роботи, навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання (дата присудження), 
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службова і домашня адреси, телефони, факс, електронна пошта, а також згода на 

обробку персональних даних; 

 список наукових публікацій претендента за останні п’ять років, 

підписаний автором і засвідчений керівником організації НАН України, а також 

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

(для монографій – анотація обсягом 2 стор. друкованого тексту); 

– інформацію про дослідницьку діяльність претендента (участь у 

конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо), підписану автором 

і засвідчену керівництвом організації НАН України. 

Зазначені матеріали (у двох примірниках) до 1 листопада 2021 р. подаються 

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, не розглядаються. 


