Щодо
державних
іменних
стипендій
найкращим молодим вченим з метою
увічнення подій Революції Гідності та
вшанування подвигу Героїв України - Героїв
Небесної Сотні

Державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної
Сотні (далі - стипендії) призначаються за вагомий внесок у розвиток української
науки як важливої складової захисту національних інтересів України, за
посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних
та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти.
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України запрошує до
участі у конкурсному відборі стипендій для молодих вчених закладів вищої
освіти та наукових установ. Відбір претендентів
номінаціями:
• стипендія імені Дмитра Максимова;
• стипендія імені Назарія Войтовича;
• стипендія імені Романа Гурика;
• стипендія імені Устима Голоднюка;
• стипендія імені Юрія Поправки.

відбувається за такими

Для підготовки та подання пакетів документів претендентів у встановлені
терміни для участі у відборі просимо керуватися наказом Міністерства освіти та
науки України від ЗО вересня 2021 р. № 1047, а також Положенням про державні
іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції
Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні від 21
листопада 2018 року № 1017.
Звертаємось до Вас з проханням сприяти у розповсюдженні вищевикладеної
інформації та залучати молодих вчених до участі у відборі.

З повагою,
Голова Ради

Виконавець:
Лариса Макарук

+380977519850

Олеся Ващук
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Про оголошення у 2021 році конкурсу на
здобуття державних іменних стипендій
найкращим молодим вченим для увічнення
подій Революції Гідності та вшанування
подвигу Героїв України - Героїв Небесної
Сотні

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 1 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність», Положення про державні іменні
стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подвигу Героїв України Героїв Небесної Сотні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 року № 1017, Положення про конкурсну комісію з відбору
претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим
вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв
України - Героїв Небесної Сотні, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 28.12.2019 № 1641, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 21 січня 2020 року за № 59/34342,
НАКАЗУЮ:
1.
Оголосити з 01 жовтня 2021 року конкурсний відбір на здобуття
державних іменних стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної
Сотні (далі - Конкурс) за вагомий внесок у розвиток української науки як
важливої складової захисту національних інтересів України, за посилення
міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних та
гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти, виплата яких розпочнеться з
1 січня 2022 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, за
такими номінаціями:
стипендія імені Дмитра Максимова;
стипендія імені Назарія Войтовича;
стипендія імені Романа Гурика;
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стипендія імені Устима Голоднюка;
стипендія імені Юрія Поправки.
2. Конкурсній комісії з відбору претендентів на здобуття державних іменних
стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності
та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні
(далі - Конкурсна комісія) при проведенні конкурсу врахувати, що вік
претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, станом на 1 січня року,
в якому розпочинається виплата стипендій, не може перевищувати 35 років
включно для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського)
рівня, та 40 років включно для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук.
3. Ректорам закладів вищої освіти (далі - ЗВО), директорам наукових
установ (далі - НУ), радам молодих вчених при органах виконавчої влади
(далі - РМВ) до 01 листопада 2021 року забезпечити заповнення
претендентами відповідної електронної форми та надіслати в паперовому і
електронному вигляді до директорату науки та інновацій (Мозолевич Г.) такі
документи, відповідальність за зміст та заповнення яких несе претендент та
суб’єкт подання:
1) супровідний лист, в якому зазначити прізвище, ім’я, по батькові
претендента на участь у Конкурсі; номінацію, за якою подає документи
претендент; суб’єкт подання, державний орган управління та перелік
документів;
2) мотивоване подання щодо призначення стипендії, в якому зазначити
наукові здобутки претендента та його активну громадянську позицію, за
підписом керівника ЗВО, НУ або голови РМВ;
3) мотиваційний лист претендента щодо участі в конкурсі з зазначенням
номінації відповідно до пункту 1 цього Наказу;
4) витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради ЗВО чи НУ або засідання РМВ;
5) відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем його
основної роботи (навчання), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік
народження, повне найменування організації, де він працює (навчається),
посада, науковий ступінь, вчене звання; наявність державних нагород;
контактний номер телефону, адреса електронної пошти;
6) перелік наукових публікацій претендента за останні три роки, підписаний
ним і завірений ученим секретарем ЗВО чи НУ;
7) копії найважливіших (на думку претендента) праць (не більше трьох), для
монографій і посібників - копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації;
8) інші документи (рекомендаційні листи, копії документів про відзнаки,
посилання на реалізовані проекти (заходи), фото- та відеоматеріали, що
засвідчують активну громадянську позицію претендента щодо захисту

демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних
інтересів держави, ЇЇ європейського вибору, а також здобутки у формуванні
національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму;
9)
згода на обробку персональних даних на участь у Конкурсі на здобуття
державних іменних стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної
Сотні згідно з додатком.
4. Конкурсній комісії до 12 листопада 2021 року визначити переможців
Конкурсу, які рекомендовані до призначення стипендій, та у триденний термін
подати до директорату науки та інновацій (Мозолевич Г.) протокол за підписом
голови Конкурсної комісії і секретаря.
5. Директорату науки та інновацій (Мозолевич Г.):
1) здійснити організацію проведення Конкурсу;
2) забезпечити можливість заповнення претендентами відповідної
електронної форми;
3) забезпечити заходи щодо роботи Конкурсної комісії;
4) за результатами Конкурсу до 19 листопада 2021 року забезпечити
підготовку і видання наказу МОН та поінформувати ЗВО, НУ та РМВ.
6. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра з питань
європейської інтеграції Шкуратова О.

Міністр

Додаток до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ЗО

09 d /

№

/С-9 -

ЗГОДА
на обробку персональних даних на участь у Конкурсі на здобуття державних іменних
стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та
вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні
Я, __________________________________________________ ______
, (прізвище,
ім’я, по батькові) народився ______________ року, (документ, що посвідчує особу)
(серія___№____________ ), виданий___________________________________________________
___________________________________________________________
, відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних
даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та
кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, дані
про мою участь у міжнародних та європейських проектах; використання персональних даних,
що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання
персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії
щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки
персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття
10 зазначеного Закону); поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази
персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних
(стаття 14 зазначеного Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії
володільця бази персональних даних у разі отримання запиту' від третьої особи щодо доступу
до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до
відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону) з метою участі у Конкурсі на здобуття
державних іменних стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції
Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні. Зобов’язуюсь у разі
зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну
інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

2021 р.

(підпис)

§

10/10/21. 10 40 AM

Про державні іменні стипендії н... |від 21.11.2018 № 1017 (Текст для друку)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
в ії 21 .іисіопала 2018 р. X- 1017
Київ

Про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим
для увічнення подій Революції Гідносіі і а вшанування
подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної
Сотні, що додасться.
2. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо розподілу державних
іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення полій Революції Гідності та
вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні зі ідно з додатком.
Прем’єр-м іністр України
Інд. 73

Wtp*//zakon.raea.gov.uai1aw*/show/1017-20l8-n/ponl

В.ГРОЙСМАН
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Про державні іменні стипендії н... |від 21.11.2018 № 1017 (Текст для друку)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
постановою Кабінету М іністрів України
віл 21 листопада 201Н р. .V® 1017

ПОЛОЖЕННЯ
про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим
дли увічнений подій Революції Гідності іа вшанування
подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сої ні
1. Цс Положення визначає механізм призначеним іа в и п л а т державних іменних стипендій
найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу
Іероїв України - Іероїв Небесної Сотні, які постали на захист демократичних цінностей, прав і
свобод людини іа іромадялина, національних ініересін нашої держави. її гнроііемськоіо вибору.
2. Державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції
Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні (далі - стипендії)
призначаються за паї омий внесок у розвиток української науки як важливої складової захисту
національних інтересів України, за посилення міжнародного авторитету України, внесок у
розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти. Призначається по
п 'ять стипендій у кожній з таких номінацій:
стипендія імені Дмитра Максимова;
стипендія імені Назарія Войїокича:
стипендія імені Романа Гурика;
стипендія імені Устима Голоднюка;
стипендія імені Юрія Поправки.
3. Щороку д о Дня Гідності та Свободи призначається 25 стипендій строком на один рік у
розмірі двох прожиткових мінімумів д ія п рай си аін и х осіб, встановленому на початок року,
кожна.
С пінен ім призначаю)ься на конкурсних засадах.
МОЇ І щомісяця перераховуч стипендії стипендіатам за основним місцем роботи (навчання)
додатково до посадовою окладу, іменної або ординарної <звичайної) академічної стипендії
аспіранта, ад'ю нкта, докторанта, доплат і надбавок.
Виплата стипендій розпочинається з
проводився конкурс на здобуття стипендій.

І січня наступного року після року, в якому

4 На здобуття стипендії можуть висуватися наукові, науково-педагогічні працівники,
аспіранти, ад'ю нкти, докторанти закладів вищої освіти та наукових установ.
Вік претендентів, які висуваються на шобуття стипендії, станом на 1 січня року, в якому
розпочинається виплата стипендій, не може перевищу вати 35 років для осіб, які мають вищу
освіту не нижче другого (магістерського) ріння, та 40 років д ія осіб, які мають науковий сгутіінк
доктора наук або навчаються в докторантурі
5. Обов'язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих
наукових результатів з наукового напряму, r якому працює (за яким навчається) претендент (не
менше трьох з перерахованих форм монографії, наукові статті, зокрема опубліковані у
виданнях, шо входять до наукомсгричних баз даних Web o f Science. Scopus (Index C opernicus
для гуманітарного та соніоекономічноіо напрямів), наукові доповіді, охоронні документи на
інтелектуальну власність, науково-методичні документи, звіти), ного активна громадянська
позиція іцодо захисту' демократичних цінностей, прав і свобод людини та і-ромадянина.
національних інтересів держави. її європейського вибору, а також у формуванні національної
самосвідомості, гідності та почуття патрюїизму
Висунення претендентів на здобуття стипендії може здійснюватися:
за місцем основної роботи (навчання) вченими (науковими, науково-технічними,
технічними) радами закладів вншої освіти, наукових установ за поданням рад молодих вчених
або наукових говариств студентів (курсаш ів. слухачів), аспірантів, ад'ю нктів, докторантів і
молодих вчених, відповідного закладу вищої освіти або відповідної наукової установи;
радами молодих вчених при органах никонавчої влади.
6. Конкурс на здобуття стипендій (далі • конкурс) оголошується наказом МОН.
7. Для участі в конкурсі заклади вищої освіти, наукові установи або ради молодих вчених
при органі виконавчої влади щороку не пізніше 20 вересня подають д о МОН разом із
супровідним листом такі документи:
м он тован е подання щодо призначення стипендії, в якому зазначаються наукові здобутки
претендента та його активна громадянська позиція, за підписом керівника закладу візшої освіти,
наукової установи або голови ради молодих вчених при оріаш виконавчої вдали:
мотиваційний лист претендента щодо участі в конку рсі із зазначенням номінації відповідно
д о пункту 2 цього Положення;
нніяі із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради закладу
вищої освіти чи наукової установи або засідання ради молодих вчених при органі виконавчої
влади;
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відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем його основної роботи
(навчання), а саме: прізвище, ім 'я, но батькові, дата, місяць і рік народження, повне
найменування оріанпаиії. де він працю є (навчається», посада, науковий ступінь, вчене звання,
наявність державних нагород; контактний номер телефону, адреса електронної пошти:
перелік наукових публікацій претендента та осіанні гри роки, підписаний ним і завірений
ученим секретарем закладу вищої освіти чи науконої установи:
копії найважливіших (на думку претендента) прань (не більше трьох), для моної рафій і
посібників - копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації.
Претендент мат право надавати інші документи (рекомендаційні листи, копії документів
про відзнаки, посилання па реалізовані проекти (заходи), фото- іа вілсоматеріали, що
засвідчують його активну громадянську позицію щодо захисту демократичних цінностей, прав і
свобод людини та і рома/цінина, національних інтересів держави. її європейською вибору, а
також здобутки у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму.
X. Для проведення конкурсною відбору та підготовки пропозицій щодо призначення
стипендій М ОЇ! утворим комісію з відбору претендентів, які беруть участь у конкурсі (далі комісія), як постійний дорадчий орган.
До складу комісії можуть входити представники громадської
“Небесної Сотні”, родин Героїв Небесної Сотні (близькі родичі або
чиїми іменами назнані номінації стипендій, науковці, прслсіавпики
при органах виконавчої влади, ради молодих вчених Національної
вчених національних галузевих академій наук.

організації “Родина Героїв
уповноважені ними особи),
МОЇ І і рад молодих вчених
академії наук, рад молодих

Комісія діє відповідно до положення, затвердженою наказом МОЇ І.
Комісія мат право в разі необхідності перерозподіляти стипендії у межах номінацій.
9. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійсню* МОЇ І
За результатами роботи комісії МОЇ І вилає наказ про призначення стипендій.
Інформація про призначення стипендій оприлюднюється на офіційному всб-сайті МОЇ І.

пар* ./іакол. raaa.90v.ua/lat
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Додаток
до посіаііони Кабінету Міністрів України
від 2 1 листопада 2018 р.
1017

РОЗПОДІЛ
державних іменних стипендій найкращим молодим вченим
для увічнення полій Революції Гідності та вшанування
подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні
1Іаймепування державних органів, національних академій наук

Кількість

с т и п с і і д і Гі

МОН

10

Національна академія наук

3

Національна академія аі рарних наук

1

Національна академія медичних наук

1

Національна академія правових наук

1

Національна академія мистецтв

1

Міноборони

2

Мінаїронолітикії

1

МВС

1

СБУ

1

Мінку.іьтурн

1

МОЗ

1
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