ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № ___
м.Київ
«___» ________ 2022 р.
______________________________________________________________
Про Премію НАН України
«За популяризацію науки»

Відповідно до п.9.10 Плану заходів з реалізації Концепції
розвитку Національної академії наук України на 2021–2025 роки,
затвердженого постановою Президії НАН України від 27.10.2021 № 330,
п.11 постанови Президії НАН України від 12.01.2022 № 1 «Про стан
реалізації заходів з реформування НАН України» Комісія НАН України
з питань комунікацій із суспільством і популяризації наукової
діяльності розробила проєкт Положення про Премію НАН України
«За популяризацію науки» (далі – Премія).
З метою активізації процесів популяризації науки в Україні та
діяльності НАН України як вищої наукової організації держави,
піднесення престижу професії науковця Президія Національної академії
наук України постановляє:
1. Заснувати Премію НАН України «За популяризацію науки».
2. Затвердити Положення про Премію НАН України
«За популяризацію науки» (додається).
3. Оголосити конкурс на присудження Премії НАН України
«За популяризацію науки» (далі – Конкурс).
4. Комісії НАН України з питань комунікацій із суспільством
і популяризації наукової діяльності (член-кореспондент НАН України
О.О.Рафальський) у місячний строк:
4.1. Подати Президії НАН України пропозиції щодо складу
Комітету з присудження Премії.
4.2. Забезпечити розміщення на веб-сайті НАН України інформації
про умови та строки проведення Конкурсу, вимоги до оформлення
документів для участі у Конкурсі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
віцепрезидента НАН України члена-кореспондента НАН України
О.О.Рафальського та Науково-організаційний відділ Президії НАН
України.
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Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Анатолій ЗАГОРОДНІЙ

В.о. головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

Вячеслав БОГДАНОВ

ЗАТВЕРЖЕНО
постановою Президії НАН України
від «___» ______ 2022 р. №_____

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію НАН України «За популяризацію науки»
1. Це Положення визначає порядок висунення кандидатів на
здобуття, проведення конкурсного відбору кандидатів та присудження
Премії НАН України «За популяризацію науки» (далі – Премія).
Премія є виявом громадського визнання та заохочення за суттєвий
внесок у підвищення рівня публічної активності НАН України,
налагодження дієвих механізмів комунікацій наукової спільноти із
суспільством, інформування широких кіл громадськості про досягнення
та роль науки і НАН України у вирішенні важливих загальнодержавних
проблем, сприяння популяризації наукової діяльності в Україні.
2. Засновник Премії – Національна академія наук України.
3. Премія присуджується щороку та вручається на сесії
Загальних зборів НАН України.
4. Премія може присуджуватися засобам масової інформації
(далі – ЗМІ) та їх окремим представникам, науковцям і організаторам
самостійних проєктів за найкращий матеріал про здобутки вчених,
діяльність наукових установ та НАН України в цілому, а також
за сприяння популяризації науки і піднесення престижу професії
науковця в Україні за однією з таких номінацій:
4.1. Найкраща науково-популярна публікація (серія публікацій)
про наукові розробки та досягнення, проблеми розвитку науки, та (або)
публікація періодичного друкованого/електронного ЗМІ про науку
(журнали, газети, інтернет-сайти, зареєстровані як ЗМІ, наукові рубрики
ЗМІ).
4.2. Найкраща програма про науку (радіо- та (або) телевізійні
проєкти, які виходили на радіо-, телеканалах та (або) інтернет-мовленні),
науково-популярний фільм.
4.3. Найкращий науково-просвітницький проєкт року (музейні,
виставкові, фестивальні проєкти, лекторії, наукові кафе, спеціальні
(тематичні) онлайн-проєкти, проєкти в соціальних мережах, підкасти,
проєкти блогерів, проєкти інших форматів, що залучають широку
громадськість (дорослих, дітей і школярів, студентів) до досягнень
науки через публічні заходи).
5. Для розгляду подань щодо участі в конкурсі, відбору
кандидатів на здобуття Премії, визначення лауреатів Премії створюється
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Комітет з присудження Премії (далі – Комітет), який діє
на
громадських засадах.
6. Комітет очолює президент НАН України. Персональний
склад Комітету формується з числа представників медійної сфери та
науковців і затверджується на два роки Президією НАН України
за поданням Комісії НАН України з питань комунікацій із суспільством і
популяризації наукової діяльності.
7. Оголошення про строки та умови проведення конкурсу,
вимоги до оформлення документів для участі у конкурсі
оприлюднюються Комітетом на офіційному веб-сайті НАН України.
8. Висунення
кандидатів
на
здобуття
Премії
може
здійснюватися дійсними членами (академіками) і членамикореспондентами НАН України, відділеннями НАН України, вченими
радами наукових установ і закладів вищої освіти, науковими
громадськими організаціями, журналістськими організаціями та
об’єднаннями.
Кандидат може бути висунений на здобуття Премії за відповідною
номінацією лише за його письмовою згодою. Збір і обробка у зв’язку
з цим його персональних даних, документів і матеріалів щодо нього
здійснюється також лише за згодою кандидата.
9. Комітет перевіряє відповідність поданих для участі у конкурсі
документів встановленим вимогам та за результатами перевірки формує
перелік кандидатів на здобуття Премії за номінаціями.
10. На конкурс можуть бути представлені матеріали лише за
календарний рік, що передує року присудження Премії.
Номінанти мають бути громадянами України або юридичними
особами, зареєстрованими в Україні.
11. Одна й та ж сама кандидатура не може одночасно висуватися
на здобуття Премії більше ніж в одній номінації.
У разі участі у конкурсі колективу авторів його склад не може
бути більшим, ніж три особи.
12. Оцінка поданих кандидатами матеріалів на здобуття Премії
проводиться членами Комітету на основі таких критеріїв:
− якість і глибина висвітлення наукової проблематики;
− доступність викладу матеріалу для розуміння широкою
аудиторією;
− актуальність і достовірність представлених матеріалів, їх
соціальна значущість і популярність (охоплення, активність, залученість
аудиторії);
− новизна, інноваційність, періодичність публікацій, програм,
проєктів тощо.
Комітет може визначити додаткові критерії оцінки матеріалів,
виходячи зі специфіки номінацій, за якими проводиться конкурс.
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13. Комітет забезпечує обговорення поданих на конкурс
матеріалів серед широкої громадськості на сторінці НАН України
у соціальній мережі Facebook.
14. Рішення Комітету про присудження Премії за відповідними
номінаціями приймається таємним голосуванням простою більшістю
голосів членів Комітету, які взяли участь у засіданні, та затверджується
Президією НАН України. Комітет правомочний ухвалювати рішення,
якщо у його засіданні беруть участь більше половини членів Комітету.
15. Премія складається з Диплому лауреата премії та грошової
винагороди. Опис Диплому лауреата затверджується Президією НАН
України, а розмір грошової винагороди визначається щорічно Президією
НАН України за пропозицією Комісії НАН України з питань
комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності з
урахуванням фінансових можливостей Академії за бюджетною
програмою 6541020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАН
України».
16. Диплом лауреата вручається в урочистій обстановці.
У разі відзначення Премією колективу осіб Диплом видається
кожному лауреатові, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

