
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

   27.03.2013   . 

 

м. Київ 

 

№.     24      . 

 

Про порядок відбору молодих учених 

НАН України для заслуховування на 

засіданнях Президії НАН України 

 

 

 

З метою вдосконалення порядку конкурсного відбору молодих 

вчених установ НАН України для виступів про результати їх наукових 

досліджень на засіданнях Президії НАН України, враховуючи досвід 

проведення конкурсних відборів молодих вчених у попередні роки та 

надання найперспективнішим з них цільової фінансової підтримки, 

Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного 

відбору молодих вчених НАН України для виступів на засіданнях 

Президії НАН України з науковими повідомленнями та надання 

цільового фінансування для підтримки їх наукових досліджень (далі – 

Положення) (додається). 

2. Науковим установам та відділенням НАН України щороку 

відповідно до п.3 Положення проводити роботу щодо відбору кращих 

молодих вчених для виступів з науковими повідомленнями на засіданнях 

Президії НАН України.  

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення, затверджене 

п.1 постанови Президії НАН України від 22.06.2005 № 133. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Комісію по 

роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний 

відділ Президії НАН України. 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                            Б.Є. Патон 
 

 

         Головний учений секретар  

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                         В.Ф. Мачулін



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 27.03.2013  № 24 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення конкурсного відбору молодих вчених  

НАН України для виступів на засіданнях Президії НАН України  

з науковими повідомленнями та надання цільового фінансування  

для підтримки їх наукових досліджень 

(із змінами внесеними згідно з постановами Президії НАН України  

від 24.12.2014 №290, від 07.07.2016 №134 та від 27.11.2020 №255) 

 

1. Заслуховування на засіданнях Президії НАН України наукових 

повідомлень молодих вчених НАН України (далі – молоді вчені-

доповідачі) про результати їх досліджень з пріоритетних напрямів 

розвитку науки і техніки спрямоване на виявлення та підтримку 

найвагоміших наукових здобутків молодих науковців установ НАН 

України. 

2. До участі у конкурсі допускаються молоді вчені наукових 

установ НАН України які відповідають визначенню терміна «молодий 

вчений», наведеному у Законі України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». При проведенні конкурсу перевага надається лауреатам 

державних премій, у тому числі премії Президента України для молодих 

учених, премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок та премії Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України, а також стипендіатам Президента 

України і Верховної Ради України й виконавцям державних чи 

міжнародних програм та проектів. 

3. Відбір молодих вчених здійснюється щорічно на конкурсних 

засадах – після прийняття відповідного рішення Президії НАН України і 

проводиться у такі етапи: 

3.1. Установа НАН України заслуховує та обговорює на засіданні 

вченої ради наукові повідомлення молодих вчених установи про їх 

найбільш значущі наукові досягнення і висуває одну кандидатуру 

молодого вченого та подає до відповідних відділень НАН України у 

встановлений ними термін такі матеріали: 

а) клопотання установи про заслуховування наукового 

повідомлення молодого вченого на бюро відділення НАН України; 

б) витяг з протоколу засідання вченої ради установи про результати 

заслуховування молодого вченого; 

в) відомості про молодого вченого та анотацію його наукового 

повідомлення (форми А та Б) (додаток 1). Форми А та Б подаються в 

паперовому та електронному вигляді. 



 2 

3.2. Відділення НАН України на засіданнях бюро заслуховує і 

обговорює наукові повідомлення молодих вчених, рекомендованих 

відповідними установами НАН України.  

За результатами проведеного розгляду бюро відділення НАН 

України рекомендує двох молодих вчених (друга кандидатура – резервна) 

для заслуховування їх наукових повідомлень на засіданнях Президії 

НАН України та подає у визначений Президією НАН України термін до 

Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) такі 

матеріали: 

а) рішення бюро відділення НАН України; 

б) відомості про молодого вченого (форми А та Б) в паперовому та 

електронному вигляді. 

3.3. Молоді вчені-доповідачі готують своє наукове повідомлення 

відповідно до вимог, наведених у додатку 2. 

4. Президія НАН України за поданням Комісії заслуховує на своїх 

засіданнях рекомендовані відділеннями НАН України наукові 

повідомлення молодих вчених-доповідачів, обговорює їх та приймає 

відповідні протокольні рішення.  

5. За підсумками заслуховувань протягом календарного року 

молодих вчених-доповідачів Президія НАН України в кінці поточного 

року або на початку наступного своїм рішенням:  

– рекомендує відповідним науковим установам НАН України у 

визначений термін подати до відділень НАН України запити на відкриття 

додаткових відомчих тем науково-дослідних робіт (НДР) за тематикою 

наукових повідомлень молодих вчених-доповідачів, оформлені згідно з 

Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в НАН України;  

– встановлює максимальний розмір фінансування додаткових 

відомчих тем. 

6. Установа НАН України при підготовці запиту на відкриття в 

установленому порядку додаткової відомчої теми має взяти до уваги: 

– тема відкривається для молодого вченого-доповідача, який має 

бути її керівником, а в разі формування колективу, виконавцями теми 

мають бути молоді вчені; 

– теми відкриваються терміном до 1 року і час закінчення їх 

виконання не пізніше грудня року відкриття теми. 

7. Відділення НАН України проводять експертну оцінку запитів та 

у визначений термін подають до Комісії для узагальнення рішення своїх 

бюро щодо доцільності відкриття та виконання відповідних додаткових 

відомчих тем НДР молодих вчених-доповідачів.  

8. Президія НАН України за поданням Комісії затверджує перелік 

додаткових відомчих тем, що отримали підтримку відділень 

НАН України, та приймає рішення щодо виділення коштів на їх 

виконання.  



 3 

9. Результати досліджень та звіти про виконання додаткових 

відомчих тем приймаються відділеннями НАН України згідно з 

Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в НАН України. 

10. Відділення НАН України у визначений Президією НАН 

України термін подають до Комісії витяг з протоколу засідання бюро 

відділення про затвердження результатів, одержаних при виконанні 

молодими вченими-доповідачами додаткових відомчих тем. 

11. Фінансування додаткових відомчих тем проводиться в міру 

надходжень до НАН України бюджетних коштів. 



Додаток 1 

до Положення 

 

 

Форма А 

Відомості  

про молодого вченого-доповідача НАН України, якого висунуто  

для заслуховування на засіданні Президії НАН України 
 

ПІБ ________________________________________________________________________ 

Дата народження ____________________________________________________________ 

Назва установи ______________________________________________________________ 

Посада _____________________________________________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________________________________________ 

Тема дисертації та дата захисту ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ПІБ наукового керівника дисертації, науковий ступінь, вчене звання ________________ 

___________________________________________________________________________ 

Які державні, міжнародні, академічні премії та відзнаки одержував (зазначити назву та 

рік одержання) ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Стипендіатом яких державних, академічних та іменних стипендій був (зазначити назву 

та рік одержання) ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Які гранти отримував (зазначити назву та рік одержання) __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Інша варта уваги інформація __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Опубліковано: ___ монографій (підручників), _____ наукових статей, ____ тез-

доповідей, _____ патентів та авторських свідоцтв. 

Тел.: _____________ (роб.), _______________________ (моб.), e-mail _______________ 

___.___.201_ р.(Дата заповнення) 

До цих матеріалів обов’язково додається перелік наукових публікацій з їх розбивкою на 

монографії, наукові статті, патенти, авторські свідоцтва, науково-популярні статті, доповіді 

на симпозіумах, з’їздах, конференціях тощо. 



Форма Б 
_____________________________________________________________________________ 

(назва наукового повідомлення) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ПІБ молодого вченого-доповідача) 

 

Повна назва та номер державної 

реєстрації розділу (підрозділу) 

відомчої (пошукової) теми 

досліджень, проекту наукової, 

науково-технічної програми 

тощо, при виконанні яких 

молодим вченим одержані 

результати, що 

доповідатимуться ним на 

засіданні Президії НАН України  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Анотація наукового повідомлення  
(не більше 1,5 стор.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнені Форми А і Б подаються до відповідного відділення Президії НАН України. Після 

заслуховування доповіді на Бюро Відділення та рекомендації Бюро для подальшого заслуховування 

доповіді на засіданні Президії НАН України Форми А і Б ОБОВ’ЯЗКОВО у електронному вигляді 

разом із фотокарткою доповідача (***.jpg) надсилаються до Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України (nm@nas.gov.ua).  

(Обов’язково вказуйте контактні телефони та e-mail!!!) 

mailto:nm@nas.gov.ua


Додаток 2 

до Положення 

 

 

 

Вимоги до наукових повідомлень  

молодих вчених-доповідачів, яких планується заслуховувати  

на засіданнях Президії НАН України 

 

 

 

1. Тривалість наукового повідомлення не повинна перевищувати 

10 хвилин.  

2. Під час підготовки наукового повідомлення основну увагу 

приділити викладенню основних положень роботи та наведенню 

прикладів можливого практичного застосування одержаних результатів. 

3. Весь ілюстративний матеріал має бути в електронному вигляді і 

адаптований для показу у програмних продуктах PowerPoint або Adobe 

Acrobat. Мати на увазі, що можливість користуватися указкою буде 

відсутня, тому кожна таблиця (схема, графік тощо) повинна відображати 

певний результат, про який йде мова у повідомленні. 

4. При підготовці та структуруванні виступу бажано 

використовувати рекомендації, викладені в книзі академіка НАН України 

А.Г. Наумовця «Ви і Ваша аудиторія», яку було направлено до бібліотек 

всіх наукових установ НАН України. 

 


