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Протокол №13
від «15» вересня 2021 року

Присутні: (12 осіб із 12 членів наукової ради):
Кривий В.В., Ушакова С.В., Нікітенко М.П., Лавренко Н.М., Мельниченко С.Г., Скок С.В.,
Цуркан Л.В., Бай А.О., Алєщенко Л.О., Новак В.С., Заікіна Р.Ю. ,  Куліш В.Ю.  ,  проректор з
наукової роботи та міжнародної діяльності Аверчев О.В. .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Участь у конкурсах та програмах для молодих вчених.

2. Участь молодих вчених університету в акредитації відповідних спеціальностей.

3. Обговорення та прийняття рішень щодо освітньо-наукових програм.

4. Оновлення списків молодих вчених факультетів.

Розгляд питань:

1. Участь у конкурсах та програмах для молодих вчених.

Слухали: проректора з наукової та міжнародної діяльності ХДАЕУ Аверчева О.В. , що
розповів про необхідність залучення молодих вчених до участі у конкурсах та програмах для
молодих вчених.

Виступили: голова Наукового Товариства Нікітенко М.П. , яка підтримала Аверчева О.В. та
наголосила на необхідності участі молодих вчених у нових конкурсах та проектах.

(Запрошення та детальна інформація додаються)

2. Участь молодих вчених університету в акредитації відповідних спеціальностей.
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Слухали: проректора з наукової та міжнародної діяльності ХДАЕУ Аверчева О.В. , який
наголосив на активній участі молодих вчених в акредитації відповідних спеціальностей
університету.

Виступили: жодних виступів , інформацію прийнято до відома

3. Обговорення та прийняття рішень щодо освітньо-наукових програм.

Слухали: проректора з наукової та міжнародної діяльності ХДАЕУ Аверчева О.В. , який
запропонував обговорити можливі шляхи покращення та оновлення освітніх програм.

Виступили: голова Наукового Товариства Нікітенко М.П. , яка оголосила свої варіанти
покращення освітніх програм та запросила до обговорення інших членів Наукового
Товариства.

4. Оновлення списків молодих вчених факультетів.

Слухали: голову Наукового Товариства Нікітенко М.П. , яка розповіла про необхідність
перегляду списків членів НТ факультетів по віковим рамкам.

Виступили: жодних виступів , інформацію прийнято до відома.

Голова наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ            Марія НІКІТЕНКО

Секретар наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ Владислав НОВАК



Міністерствоосвіти і науки України за підтримки Google
Українаорганізовуєбезоплатненавчаннякерівниківзакладіввищої, фаховоїпередвищоїосвіти, викладачів
за онлайн-курсом "Цифровіінструменти Google для закладіввищої, фаховоїпередвищоїосвіти",
якийпроходитиме 4-18 жовтня 2021 року.
Курс покликанийрозширитиможливостівикористанняцифровихінструментів для
організаціїдистанційногонавчання й підвищенняефективностіосвітньогопроцесу.
Формат курсу побудований на живому спілкуванні з тренерами Академії цифрового розвитку,
якіпротягомтермінунавчаннябудутьконсультувати і допомагати слухачам.
Учасникибудутьотримуватизавдання у захищенихвіртуальнихнавчальнихкімнатах Google Класів, де
буде забезпеченоефективнийзворотнийзв’язок через супровід і консультаціїтренерів.
До кожної теми буде публікуватисязапислекції, організованододатковуконсультацію через
відеоконференції в Google Meet, під час якихкоженучасникотримаєможливістьпоставитипитання
тренеру наживо, продемонструватиекран для вирішенняпроблемноїситуації.
Курс міститьп’ятьмодулів, коженізякихскладається з відеолекції, практичнихзавдань, підсумкового
тесту і розрахований на опрацюванняматеріалівпротягом 1-2 годин щоденно. У програмі курсу:

· як організуватиефективнувзаємодіюміжучасникамиосвітньогопроцесу за
допомогоюцифровихінструментів Google;

· якіособливостітапереваги Google Workspace for Education;

· як працювати з обліковимзаписом закладу вищоїосвіти на різнихпристроях: за
допомогоюкомп’ютера і мобільного пристрою;

· як створити та підтримуватиперсональнеінформаційнесередовищевикладача закладу
вищоїосвіти.

Особливаувагаприділятиметьсяорганізаціїдистанційногонавчання: як підготуватизавдання у
віртуальнихкімнатах, зібратистудентськіроботи, залучити до захищенихвідеозустрічей,
організуватиавтоматичнеімпортуванняоцінок, вести електронніжурнали, надсилатизвіти для опікунів,
формуватизвіти для керівництва, використовуватиможливостірізнихпристроїв для
захищеногоосвітньогопроцесу онлайн.
Перелікдодатків, якібудутьопрацьовані: Gmail, Google Клас, Google Meet, Google Календар, Google
Keep, Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, AppSheet, Google Презентації, Google Форми,
Google Jamboard, Google Моїкарти, знайомство з програмою “Місцевихекспертів”, Google Сайти,
Google Тренди, Google Академія, Google Групи, Google Сповіщення, Доповнення до об'єктів Google
Диску, Google Chrome, Google Довідка, Google Центр безпеки, можливості Google Workspace.
Навчаннярозпочнеться 4 жовтня 2021 року о 17:00 з перегляду відеотрансляції з
описомнавчальногопроцесу, знайомствомізпрограмою, організаційнимипитаннями та
матеріаламизавдань.
Освітнійпроцес за курсом організований у захищенійвіртуальнійкімнаті,
забезпечуєтьсяметодичнийсупровід, консультування, на
періоднавчаннянадаєтьсятимчасовийперсональнийобліковийзапис в реальнійсистемі для
можливостіознайомитися з перевагамисистеми Google Workspacefor Education.
За підсумками курсу учасникиотримаютьсертифікат про успішнезавершеннянавчання за програмою
"Цифровіінструменти Google для закладіввищоїосвіти" в кількості 15 годин (0,5 кредити ECTS).



30  вересня завершується прийом документів для участі в конкурсі на здобуття Премії Кабінету
Міністрів України за розроблення інноваційних технологій.
Премія присуджується щороку за особливі досягнення в розробленні і впровадженні інноваційних
технологій у виробництво та виведення на ринок вітчизняної інноваційної продукції. Премія
присуджується на конкурсних засадах.
На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи з розроблення і впровадження інноваційних
технологій, результатом яких є реалізовані інноваційні проєкти.
Під час присудження Премії враховується наступне:

· практична цінність та перспективність результатів пов’язаної з роботою господарської
діяльності заявника для підприємства, окремих галузей промисловості та/або національної
економіки в цілому;

· кількість створених робочих місць для впровадження інноваційної технології, у тому числі
нових робочих місць у високотехнологічних галузях;

· наявність сучасного високотехнологічного наукового обладнання та ефективність його
використання в процесі впровадження інноваційної технології;

· відповідність роботи пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та інноваційної
діяльності;

· кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, що отримані в
Україні і за кордоном та використані в роботі;

· кількість укладених у процесі виконання роботи ліцензійних угод на використання
об’єктів права інтелектуальної власності та ноу-хау.

Розмір Премії визначається щороку Кабінетом Міністрів України.
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                                                  Додаток1 до листа  

директорату науки та інновацій  

Міністерства освіти і науки України 

від 10.09.2021 № 7/365-21 

 

ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ  

                              УЧЕНИХ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ          

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

 

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІМЕНІ ВИДАТНИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ 

 

 

 З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові 

праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для 

розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України 

присуджує премії імені видатних учених України. 

 

 *       *       *  

 

1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть 

брати участь: 

 а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від 

місця їх постійної роботи; 

 б) окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах вищої 

освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території 

України; 

 в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії 

роботу, якщо більшість авторів працює в установах, передбачених 

підпунктом “б” цього пункту. 

 2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається: 

 а) дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України; 

 б) науковим установам, закладам вищої освіти, дослідним 

лабораторіям і станціям, конструкторським бюро; 

 в) науково-технічним радам міністерств і відомств України; 

 г) науковим радам з проблем науки; 

 д) технічним радам промислових підприємств; 

 є) науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам. 

 3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен 

включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне 

число авторів не повинно перевищувати трьох осіб. До складу авторського 

колективу не включаються особи, які вже були раніше удостоєні цієї 

іменної премії. 



 

 4. На здобуття іменних премій можуть бути  висунені: 

  наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не 

більше 5 років після їх опублікування; 

  винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне 

господарство.  

5. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на 

здобуття іменної премії, подають її до відповідного відділення НАН 

України на бланку організації з написом “На здобуття премії імені ...”: 

а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове 

відкриття (винахід); 

б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки 

щодо її значення для розвитку науки і народного господарства 

(українською мовою); 

в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття; 

г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи у 

народне господарство (копії постанов, наказів, актів та довідок про 

техніко-економічні показники впровадження); 

д) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних 

процесів тощо); 

є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу; 

ж) детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий 

внесок кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс 

роботу.  Довідка складається окремо на кожного автора і підписується 

керівником установи за місцем роботи автора та скріплюється гербовою 

печаткою; 

з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по 

батькові, рік та місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений 

ступінь, вчене звання, посада, службова та домашня адреси, службовий та 

домашній телефони; ідентифікаційний код автора) у 2 примірниках, 

підписані ним, а їх відповідність засвідчена керівництвом і гербовою 

печаткою установи за місцем роботи, а також кольорове персональне фото 

9 х 12 у паперовому та електронному вигляді. 

Усі матеріали подаються у двох ідентично оформлених 

примірниках  на адресу: 01601, м. Київ,  вул. Володимирська, 54, Президія 

Національної академії наук України (телефони для довідок: (044) 239-64-

24; (044) 239-64-63).  

 На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної 

премії України, іменних премій Російської АН, НАН України і галузевих 

академій країн СНД або спеціальних премій інших відомств, що 

присуджуються за конкурсами.   

Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж 

трьох авторів. 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ: 

 



 

1. Премія імені О.І.Ахієзера – за видатні наукові роботи в галузі 

теоретичної фізики та фізики плазми (Відділення ядерної фізики та 

енергетики). 

 2. Премія імені О.О.Богомольця - за видатні наукові роботи в галузі 

фізіології та патофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної 

біології НАН України). 

 3. Премія імені О.І.Бродського - за видатні наукові роботи в галузі 

теорії хімічної будови, кінетики і реакційної здатності (Відділення хімії 

НАН України). 

         4. Премія імені Г.А.Гамова – за видатні результати у галузі теорії 

фундаментальних взаємодій, астрофізики і космології  (Відділення  фізики 

і астрономії НАН України). 

 5. Премія імені В.М.Глушкова - за видатні досягнення в галузі 

кібернетики, загальної теорії обчислювальних машин і систем (Відділення 

інформатики НАН України). 

 6. Премія імені О.М.Динника - за видатні наукові роботи в галузі 

механіки і машинобудування (Відділення механіки НАН України). 

 7. Премія імені  М.М.Доброхотова - за видатні наукові роботи в 

галузі металургії та матеріалознавства (Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства НАН України). 

 8. Премія імені Д.К.Заболотного - за видатні наукові роботи в галузі 

мікробіології, вірусології, епідеміології (Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології НАН України). 

         9. Премія імені М.М.Крилова - за видатні наукові роботи в галузі 

нелінійної механіки та прикладної математики (Відділення математики 

НАН України). 

10.  Премія імені А.Ю.Кримського - за видатні наукові праці в галузі  

сходознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України). 

11. Премія імені Г.В.Курдюмова - за видатні роботи в галузі фізики 

металів та фізичного матеріалознавства (Відділення фізики і астрономії 

НАН України); 

12.  Премія імені М.О.Лаврентьєва - за видатні наукові роботи в 

галузі математики (Відділення математики НАН України). 

         13. Премія імені Є.К.Лазаренка - за видатні результати в галузі 

мінералогіїї, кристалографії і петрографії (Відділення наук про Землю 

НАН України).   

14.  Премія імені Ю.О.Митропольського - за видатні наукові роботи 

в галузі математики та нелінійної механіки (Відділення математики НАН 

України). 

         15. Премія імені Н.Д.Моргуліса –за видатні роботи в галузі фізики 

поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії 

НАН України). 



 16. Премія імені О.О.Потебні - за видатні наукові роботи в галузі 

мовознавства, філософії, мови та народної творчості (Відділення 

літератури, мови та мистецтвознавства НАН України). 

 17. Премія імені К.Д.Синельникова - за видатні роботи в галузі 

ядерної фізики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України). 

 18. Премія імені В.І.Трефілова – за видатні роботи у галузі фізики 

міцності і пластичності матеріалів (Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України). 

          19. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові 

роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).  

 20. Премія імені М.Г.Холодного - за видатні наукові роботи в галузі  

ботаніки, фізіології та екології рослин (Відділення загальної біології НАН 

України). 

 21. Премія імені В.М.Хрущова - за видатні наукові роботи в галузі  

електроенергетики та електротехніки (Відділення фізико-технічних 

проблем енергетики НАН України). 

22. Премія імені Д.Ф.Чеботарьова - за видатні роботи в галузі 

геронтології та геріатрії (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної 

біології НАН України). 

 23. Премія імені Ф.І.Шміта – за видатні наукові роботи в галузі 

мистецтвознавства і культурології (Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України).  

24. Премія імені Л.В.Шубникова – за видатні роботи у галузі 

експериментальної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України). 

25. Премія імені М.К.Янгеля - за видатні досягнення в галузі 

прикладної і технічної механіки та ракетно-космічної техніки  (Відділення 

механіки НАН України). 

26. Премія імені Ф.Г.Яновського - за видатні наукові роботи в галузі 

терапії, клінічної бактеріології та імунології (Відділення біохімії, фізіології 

і молекулярної біології НАН України). 

 

 

 
    

                                           



                                                           Додаток 2 до листа  

директорату науки та інновацій  

Міністерства освіти і науки України 

від 10.09.2021 № 7/365-21 

 

ПРО КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ, ЩО ПРИСУДЖУЮТЬСЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ 

 НАУК УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

 

НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЗА КРАЩІ НАУКОВІ РОБОТИ 

 

 За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук 

Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять 

премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів закладів 

вищої освіти. Премії присуджуються окремим авторам або колективу 

авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної 

тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження 

премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був 

найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним 

премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії 

наук України вручаються дипломи встановленого зразка. 

 На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні 

премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших 

відомств, що присуджуються за конкурсами. 

 Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних 

авторів. 

*       *       *  

 1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, 

стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої 

освіти віком до 35 років включно, студенти, а також аспіранти та студенти 

зарубіжних країн, які навчаються в наукових установах та закладах вищої 

освіти України. 

 2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим 

радам наукових установ і закладів вищої освіти, колегіям (президіям) 

міністерств і відомств України, технічним радам промислових 

підприємств, конструкторських бюро, радам наукових і науково-технічних 

товариств, що підтверджується витягом з протоколу засідання вченої ради 

установи або відповідного органу підприємства, організації, чи відомства. 



 Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною 

академією наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, 

відомств, організацій та рад. 

 3. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим 

ученим та студентам, подає до Президії НАН України (01601, м. Київ,                     

вул. Володимирська, 54, телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044)  239-

64-63) в оформленому належним чином вигляді з написом на титульному 

аркуші: “На здобуття премій НАН України для молодих учених 

(студентів)” та зазначенням відділення НАН України відповідно до 

тематики роботи:  

а) офіційний лист установи щодо направлення конкретної роботи на 

конкурс (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою 

установи;  

 б) обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику 

роботи й коротку анотацію; 

 в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового 

дослідження або винаходу у 2-х ідентично оформлених примірниках – на 

конкурс молодих учених; 

 г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в            

1 примірнику – на конкурс студентів; 

 д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий 

внесок кожного члена авторського колективу, який складається з двох чи 

трьох осіб, у роботу або серію робіт, висунених на конкурс; 

 е) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не було 

раніше удостоєно премій НАН України, країн СНД та ін.; 

 є) не менше двох рецензій сторонніх організацій (з зазначенням 

їхньої адреси); 

 ж) відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата 

народження, місце роботи, науковий ступінь й посада (для студентів – 

заклад вищої освіти, факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та 

електронна адреси, номер телефону (службовий, домашній та мобільний), 

ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду; 

         з) згоду на збір та обробку персональних даних (на відповідному 

бланку). 

 Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно 

оформлені: роботи (неопубліковані) підписані авторами, довідки і 

рекомендації – керівниками установ (закладів вищої освіти) та скріплені 

печаткою даної установи. Сторінковий обсяг кожного супровідного 

документа не регламентується.  

 4. Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не 

допускаються. 

 5. Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН 

України і за бажанням можуть бути повернені відповідними відділеннями 

їхнім авторам.    



                                                                                              Додаток 3 до листа  

директорату науки та інновацій  

Міністерства освіти і науки України 

від 10.09.2021 № 7/365-21 
 

 

 

 Про конкурс на здобуття  

Золотої медалі імені В.І.Вернадського  

Національної академії наук України 

у 2021 році  
 

 

Національна академія наук України  оголошує конкурс 

на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського 

Національної академії наук України 
 

 

 

 З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі 

природничих, технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого 

президента Української академії наук – видатного вченого, академіка 

Володимира Івановича Вернадського, а також з нагоди 85-річчя 

створення Академії Національною академією наук України було 

засновано Золоту медаль імені В.І.Вернадського. 

 Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського                      

(12 березня) присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і 

одна зарубіжному вченому. 

 

*       *       *  

 

 1. Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за 

окремі наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць. 

 Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше 

одного разу. 

 2. Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли 

лауреат помер після прийняття рішення про його нагородження. 

 3. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського 

можуть брати участь: 

 а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від 

місця їх постійної роботи; 

 б) зарубіжні вчені; 
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 в) окремі особи, які працюють у наукових установах, закладах 

вищої освіти, на підприємствах і в організаціях, розташованих на 

території України. 

 

 4. Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені 

В.І.Вернадського надається: 

 а) дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам 

НАН України; 

 б) науковим установам, закладам вищої освіти та науковим радам 

НАН України; 

 в) науковим та науково-технічним товариствам, іншим 

громадським об’єднанням учених; 

 г) науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, 

науково-виробничих об’єднань, конструкторських бюро, промислових 

підприємств. 

 5. Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається 

відділенням НАН України. 

 6. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для 

присудження медалі подають свої пропозиції разом з мотивуванням до 

відповідного відділення НАН України, в тому числі розгорнуту 

інформацію про номінанта та його наукові досягнення і здобутки (до 3 

сторінок). Мотивоване подання повинне містити: 

 6.1.   Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення для 

розвитку науки, народного господарства, суспільства (надання 

опублікованих праць, матеріалів відкриттів та винаходів не обов’язкове). 

 6.2.  Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата 

народження, перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса), 

а також кольорове персональне фото 9 х 12 у електронному та 

паперовому вигляді. 

 7. Усі матеріали подаються у двох примірниках за адресою:  

01601, Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії 

наук України (телефони для довідок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63). 











Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
7 сентября, 10:28  ·

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2022-2023 РР.

З 7 вересня до 31 жовтня 2021 року Міністерство освіти і науки України та
Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA) проводять
конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023
роки.

Проєктні пропозиції приймаються за такими пріоритетними напрямами:
комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні,

мехатронні, роботизовані, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
енергетичний менеджмент та енергоефективність;
екологія та управління навколишнім середовищем;
науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання

найпоширенішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика;
нові речовини та матеріали;
соціальні та гуманітарні науки;
оборонні технології.
Зазначення пріоритетного напряму у формі заявки є обов’язковим!
Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої

освіти, наукових установ та підприємств обох країн.



Подання заявки
Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи.
Супровідний лист (1 примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: на

бланку установи-заявника адресований на ім’я заступника Міністра освіти і науки
з питань європейської інтеграції Шкуратова О. І., текст у довільній формі із
зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового
керівника та переліку додатків. Обов’язково зазначити, що дослідження за темою
проєкту не фінансується з держбюджету в межах інших конкурсів.

Форма заявки на участь у конкурсі (2 паперові примірники заявки, скан-
копія сторінок з підписами і печаткою від польського партнера допускається;
сторінки з підписами і печаткою від української сторони – лише в оригіналі).
Вимоги: двомовна (заповнюється послідовно українською та англійською мовами
в одному файлі). Вимоги до всіх пунктів заявки наводяться у файлі заявки.

Лист-підтвердження від польського партнера-керівника проєкту (1
примірник; скан-копія листа допускається). Вимоги: на бланку установи-партнера
адресований на ім’я керівника установи-заявника текст у довільній формі із
зазначенням прізвищ керівників проєкту, назви спільного проєкту, яка має
співпадати з назвою проєкту у формі заявки.

Акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту (1
примірник, скан-копія не допускається). Вимоги: експертна комісія установи
затверджує висновок, в якому зазначається, що матеріали проєктної пропозиції не
містять відомостей, заборонених до відкритого опублікування, текст у довільній
формі.

CV українського та польського наукових керівників проєкту (по 1
примірнику). Вимоги: CV кожного керівника оформлюються двома мовами –
українською та англійською, текст у довільній формі.

Заповнити Google-анкету, до якої обов’язково додати заповнену заявку у
форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки всіх
зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку (на
папці вказати назву конкурсу, назву установи-заявника, тему проєкту, ПІБ
керівника). Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені
відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар
Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України. Їх можна подати у два
способи:

надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового
відправлення і має бути не пізніше останнього дня конкурсу). Прохання не
надсилати документи рекомендованим відправленням Укрпоштою, достатньо
обрати просте відправлення. У разі надсилання документів кур’єром Нової пошти
документи доставляються до скриньки для листувань у холі МОН за вказаною
вище адресою;

передати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована
в холі МОН за вказаною вище адресою.

Етапи відбору:
перевірка документів на відповідність вимогам конкурсу;
передача заявок на наукову експертизу;



проведення наукових експертиз паралельно в обох країнах;
ранжування переліку проєктів за результатами наукових експертиз обох

сторін;
відбір та затвердження переліку науково-дослідних проєктів для

фінансування на засіданні Комісії з питань співробітництва у сфері науки і
технологій між Міністерством освіти і науки України та Національною агенцією
академічних обмінів Республіки Польща.

Критерії відбору:
наукова відповідність, якість та оригінальність проєкту;
здатність та компетентність тимчасових наукових колективів втілити

проєкт у життя;
можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового

методу;
досвід участі в міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного

співробітництва;
якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років);
можливості практичного використання результатів проєкту.
Фінансування
Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо.
З виконавцями щороку складають відповідні договори на виконання

проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається
після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Кожна Сторона покриває витрати, пов'язані з перебуванням своїх вчених у
країні-партнері, а саме: транспортні витрати, проживання, добові витрати (сума
добових витрат та гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу
розраховуються відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 №98), а також
покриває витрати на медичне страхування та візову підтримку.

Українська сторона залишає за собою право забезпечувати заробітну плату
своїм вченим, які беруть участь в українсько-польських проєктах, відповідно до
нормативно-правових актів України.

Інтелектуальна власність
Науковці з українського боку, зокрема керівники проєктів, мають вжити

всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей,
які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага
приділятиметься тому, щоб у межах співробітництва не відбулося незапланованої
передачі українських технологій іншим країнам.

Додаткова інформація
Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок.

Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним
проєктом.

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися
в тому, що їхні польські партнери подали відповідну заявку до Національної
агенції академічних обмінів Республіки Польща (NAWA).

Інформація про переможців конкурсу буде оприлюднена на сайті
Міністерства освіти і науки України в розділі «Наука» → «Міжнародні наукові
проєкти» → «Двосторонні наукові конкурси» → «Результати конкурсів».



Лише переможці конкурсу будуть поінформовані електронним листом за
вказаною в заявці електронною поштою для подальших кроків.

Контакти
З української сторони:
Міністерство освіти і науки України
Відділ міжнародного співробітництва головного управління із реалізації політик у
сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій
Ірина Левицька
Адреса: Київ, 01601, бул. Т. Шевченка, 16
Тел. (044) 287-82-35
Електронна пошта:
i_levytska@mon.gov.ua
З турецької сторони:
Національна агенція академічних обмінів Республіки Польща (NAWA)
Павло Куржинський/Paweł Kurzyński
Тел.: +48 22 390 35 64
pawel.kurzynski@nawa.gov.pl
Інфо з https://mon.gov.ua/.../startuvav-konkurs-ukrayinsko...
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