
М1Н1СТЕРСТВО ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА.fНИ
дЕПАРТАМЕНТ НА У КО ВФ-ТЕХН1ЧНОГО РОЗВИТКУ

бульвар Тара@а Шевченка,  16, м. Ки-і.в, 01601, тел. {044) 287,82-70

Вiдgi.01.2019          N

на№                        вiд  t#
Проре'кторам `iз науково'і. роботи
вакладiв вищо'і. освiти ,
директорам наукових установ,
що належать до сфери управлiння
Мiнiстерства ос;вi" i наужи Укра'і.ни

Щодо подання претендентiв
та `і.х робiт на і-1рисудження
Премi.і. Верховно.]. Ради Укра.і.ни

Згiдно з ПОстановою Верховно'і. Ради Укра`і`ни  вiд  16 березня 2007 року
№ 775-V «Про Премiю Верховно.і. Ради Укра.]`ни найталановитiшим молодим
ученим   в   галузi   фундамеш`шьниж  i   нрикладних  дослiджень  та  наукQво-
технiчнж розро5Фж» {далi - Ностанова) та Iнструкцiсю про порядок висунення,
ііфііЁ"лжня та нрёдЁтавлёння праць на злобуття щорiчних Премiй Вержовm`і'
Ради Ъf кра.і`нн найтшановитiшим молодим ученим в галузi фундаментальних i
прнкjrа*цних досjтiджень та наукових розробок (далi -Iнструкцiя), затвердженою
КОмiт©тnм  Верховно.f Ради  Укра.].ни  з  питань  науки  i  Освiти  (далi  -  Комiтет}
I 2 березня 2008 року, просимо до 15 березня 2019 року пода" до делартаменту
наукФво-технiчного розвитку МОН пре"ндsнтiв та .і.х роботи на присуджвння
Премi.±. Верховно.1. Ради  Укра.і.ни  найталановитiшим  молодим  ученим  в  гаjlузi
фундаментальних  i  прикладних  дослiджень  та  науково-технiчних  розрQбок
(далi - Премiя).

Премiя присуджу€ться за видатнi досягнення в галузi фундаментальних i
нрикладних дослiджень та науково-технiчник ро3робсж. Щороку присуджу6ться
2ф Пр6мiй у розмiрi 20 тис. грин®нь кожна.

Нросимо при ноданнi претенлентiв та .і.х робiт на присудження Пр8мi'I.
ЕЁр{чжовуватн наступне :

#а нрисудження  Пр8мi.і- н$  висуваються  кандидатури,  вiдповiднi  кращ3
жЁФж булж ЁЁiдзначенi дsржавними нагородами Укра.і.ни;

жФлжтнв    нр$тендgнтiв    на   присудження    однig.і.   Премi'і.   ж    жфж$
gЕФряgЕшЁЁЁ}"йчж   4-ж   осiб.   Нри   цьому   кожбн   i,з   пре'і`ендентiв   пФвжжн   й#ттй

`4   й8'#ЕЕЖB№$йЖiдЖ }"й$ЖНЖФ" НИКОНаННЯ НаУКОВО.1. РОбОТИ  i йОМУ  ПОВItIНёН НШЧ8ЧЖйТй
`  жачжжЖ тЁй"№чжй  Е±жg$Фк.
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Премiя  може  присуджуватися  авторовi  (колжтиву
спiвавторiв) один рж.

Прет€ндентам на Пр"i.і' станом на 1  квiтня 2019 року ма€
бути менше 35 рокiв.

На здобуття Прзмi.f можуть висуватись роботи, сшублiкованi у закiнченiй
формi не менше нiж за рiк до .].х висунёння.

ПОдалься:
1. Супровiдний лист закладу вищо.1' освiт,`и (дал\i -ЗВО), науково.і. уста`нQви

(далi - ну).
2. Коротке  резюме   (2   примiрники)   до   1,.і.   стсtрiнки  укра'і'нсь1юю   та

англiйською  мовами,  у якому  вказу€ться  назва  роботи,  прiзвища  та  iнiцiали
претендентiв,   ким   висунута   i   коротка   характеристика   роботи   (текстовий
редактор  МiсгоSоR  wогld,  розмiр  шрифту   ]4).  Р8зюме  такQж  гюдастьсяг  на
електрон\ному носi.f.

3. Том 1 - докуМёнти.
4. Том 2 -  робота.
5. додатковi примiрники анотацi.і. роботи.

Загальнi вим®ги, визначенi в Iн€трукцi.I. до оформлення документiв:
1. документи (том 1 ) i робота (т" 2) податоі`ь$я у 2-х примiрниках. Окрiм

цього,   один  примiрник   LгО  та  2-го  тоМiв  3бёрiгй€ться  в  органiзацi.і.,  яка
представила працю на приGудження Прёмi-i..

2. додатковi анотацi.і. до роботи гюдаються у 7пми нримiрниках у виглядi
окремих броI.Lіур без твердогQ переплетення.

З.Обсяг   кожного   тому   не   повинен   перевищувати   250   сторiнок
друкованого тексту, Формат сторiнки - 297х210 мм.

4. На  обкладинцi  ксжного  тому  та  додаткQвих  примiрниках  анотацi.і.
обов'язково вказуються:

- повна назва органiзацi.і., яка висува€ роботу на Премiю;
назва роботи;

-прiзвища, iм'я та по батьковi претенд€нтiв, .I.хнi  науковi с.і`упенi, вченi
звання, займанi пQсади 'і`а мiсце роботи.

5 . На початку кожного тому повинен бу" опис донумвнтiв i3 зазначенням
с,торiнок у зростаючiй послiдовностi.

6. У всiх документах назва роботи повинна бути Qднаковою.
7. У документах, якi гіодаються, не допуска€ться скорочення назв закладiв

вищо.і. освiти, установ, органiзацiй та нерозшифрованих на'3в окремих виробiв`
Сжорочення можуть бути лише при mвтор©ннi ранiшё рФзшифрованих назв.

8.Том   1,  тQм  2  та  дФдатковi  документи  складаються  у   пакет  дян
тр#нспФртування та надсилаються з достаыкою за адре€®m: бульвар Таржа
Ш$вч#нжа,   16,   м.   Ки`і.Е,   $1601,   Мiнiстерство   освiти   i   наукн   Ужра.Е-нж*
ж%ж* Ё$Ё  вФ

ВЖФЁ`н, внКJIаденi в Iнструкцi`I` до оформлеННЯ дФжумвНтiв ~ ТФ№ 1:
I , Лнст - т`юдання, у якому вцазу€:ться точна нжва ЗВО, НУ* жа вжй#Ейg

рФбФту9 назйа рФ$о", час .і-і' початку та закi нчення, наукова значимiстъ$ й&а#жабgй
рgшiЁацi`і.3   т$жнiко-ёжnномiчнi   показники   та   .і.хнi   пор3вняння   в   кращж#"Ё
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вiтчизняними   i   зарубiжними   аналогами,   досягнутий   еконQмiчний   еф8кт,
прiзвище, iм'я, по батьковi, посада та мiсце робо" кожного претвндента.

Лист друку€ться на бланку ЗВО, НУэ яка подас роботу, пiдписуеться 1.і.
керiвником та скрiплю€ться гербовою печаткою.

2. додаток до листа -подання, в якому вкжуються:
повна назва ЗВО, НУ, поштовий iндекс, адреса, куди пфвинна повертатись

робота  пiсля  .і.і.  розгляду  в  Комiтетi,  службовий  тел6фон  особи,  призначёно*і.
вiдповiдальною за ознайомлення з матерiалами роботи та документами,

3. дозвiл  на  онублiкування  у  вiдкритiй  npeci  назви  i  змiсту  роботи,
прiзвищ претендентiв, `і'х посад та мiсць робо", назва ЗВО, Н`У, яка нредставляе
роботу.  дозвiл  Iіiд'гIису€ться  керiвником  ЗВО,  НУ,  яка  висунула  роботу  на
Премiю. дозвiл пода€ться в одному примiрнику i вклада€ться (не пiдшиваеться)
до першого примiрника документiв.

4. Анотацiя роботи {обсяг до 10 сторiнок), пiдписана всiма претендентами
на здобуття Премi.і.. У анотацi.і. до робо", зокрема, вказуються основний змiст
роботи,  .і-і.  науково-технiчнi  результати  (обов'язково  у  mрiвняннi  з  кращими
вiтчизняними та зарубiжними аналогами), де, копи i в якому фбсязi впроваджена,
досягнутий  економiчний   ёфект.   Анотацiя   циклу   наукових  праць  поЕинна
обгрунтовувати об*€днання .і.х в сдиний цикл.

5. Витяг з  протокоjlу  (протоколiв) засiдання  вчено.і. (науково.і.,  науково-
технiчно.і.) ради  ЗВО, НУ  про  висунення роботи та авторського колективу на
Прgмiю, де вказусться .і1. назва, прiзвища вGiх прстендентiв та хiд обговорення.
Протокол з пiднисами завiряеться псчаткою.

б, НРОтОкол   (пРОтоколи)  лjчильно'1.   комiсi'l`  про  ре3уj,lь'l`ати  таемноГо
г®jіФсування щФдо колективу претендентiв. У протоколi вказуються резуIіьтати
гоrюеуваі-Еня за коэкног`о і-1ретендента окремс>. Протокол з пiдписами 3авiря€ться
печачжсэш+

7. Матерiали   попередньQго   обговорЁння   (конi.і.   протоколiв,   рiшеНЕ,
#g,номендацiй на пiдтримку роботи npQ висунgння}.

8. довiдка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо
$на  1-2  стQрiнках),  де  вказусться  його  посада  пiд  час  виконання  роботи  та
конкрстний   творчий   внесок.   довiдка   пiдпису€ться   керiвником   i   головою
комiтету  профспiлки  (головою  трудового  колективу)  ЗВО,  НУ,  де  працю€
прет©ндент. Пiдписи скрiплюютъся гербDБОю печаткою.

9. Вiдомостi про претёндента {в паперовому та електронному виглядi):
нрiзвище,  iм'я та по  батьковi  (укра.і.нською  мовою  у  вiдповiдностi  i3
записом у паспортi у iменному та давальному вiдмiнках);
дата народження;
Фсвi";
снgцiальнiсть;
н#ч©сжi звання;
наужвий стунiнь та вчЁне звання;
дъЁiЁщЁ рФб®"; пФсажа;
Еdлькiсть наунфвих нраць, у тому числi за кордоном;
iннжiдужьжнй iйёнтифi кацiйний ном©р;
€луж6ова адр$$а та тёлефони (мiський та мобiльнийt;
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домашня адреса та телефон.
Вiдомос`гi   подаються   на  бланку  ЗВО,  НУ,  де  працю€  претендент,

пiдгіисуються  ним,  завiряються  {{ерiвником  ЗВО,  НУ  скрiгілюються  гербовою
печаткою, вказусться дата заповнення.

Примiтка:  якщо  пiсля  прgдставлення  роботи  змiнились вiдомостi  про
г1ретендента,  про  це  Н6oбхiдно  протягом  двQх  тиЖнiв  повiдомити  МОН  Та
КОмiтет,

10. Згода на обробку персональних даних претеI1дента (дода€ться).
1LНаведенi   у   шунктах   1 -9   документи   повиннi   бути   пiдшитi   у

швидкозшивачi в за3наченiй посjіiдовностi.
Вимо1`из викладенi в IжтрукЦi.і. до оформлення документiв -том 2:
1. РОбота може бути подана у виглядi:
науково.і. працi (циклу наукових праць) у вн\глядi реферату обсягом до 50

сторiнок (з  пе`релiком мФЕюграфiй,  книг.,  статей, якi  входять до дано'і. працi i3
зазначенняьf[ коли i де вони були огIублiкюванi). Монографi.і. та книги пQдаються
у двох примiрниках окремо як додаток до тому 2;

опису  робQти   в  галузi  технiки,  У  текстi   опису   викjlада€ться  .і1.  змiст,
ре3ультати   та   внснФЕки,   вiдмiчасться   значимiсть   одержаних  результатiв   у
порiвнянi з крашн\м'и вiтчизняними й свiтавими аналQгами, стан впроваджёння у
виробництво, досягнутий ексшом.ічний ефект. У кiнцi тексту наводиться список
основних    публiкацiй    i    винаходiЕ   по   данiй    роботi.    IлюстрацiТ   можуть
розмiщуватися за текстом або представлятися в альбомi,

довiдка про економiчну сфскгі`ивнiсть, Одержану вiд впроваджёння роботи
у виробиицтво, пiдписусться керiвником пiдприс,мства, на якому здiйснено це
вг1ровадж-®ння.

2. дФ 2-го тому включаються:
к$пi`і. сtсновних статей, що вiдображають змiст роботи;
кФпi.].   авторських   свiдоцтв,   патен'і`iіз,   якi   вiдносятъся   дQ   роботи,   що

внсува€ться на Гlремiю;
копi.і.   документiв    1іро   випробування   та    впровадження   роботи   у

ВНРОбНИЦТВО.
Примiтка:  вiдгуки, натенти, висновки про роботу iноз$мними мовами

подаютъся разом з перекладом *і.х укра.і.нською мовою та завiряються пiдписом
вiдповiлаjlьно.і. за це особи i печаткою.

Конi.і. завiряються пiдписом вiдповiдалшо.і. особи i нечаткою&
Матерiали  та  документи  2-го  тому,  крiм  моmграфiй  i  нiгцручникiЕ,

нФвиннi бути пёрзнл$тенi.
РФбФти*  ®формл©нi  з  порушенням  вимог  Постанови  та  Iнскрукцi'і'$  до

розглйд}J нё- приймаються та до ЗВО та НУ не повертаютжя.

НФяатФн: ф®рма згФди на обробку нврсональних даних претенд$нта на 1 арк.

„ЕЭжкФжжчнй Ф6mв ' язки

джрФ№юра жgнартамэнту
Ё№рiуэFмз'н#€$ 0,В   {П4$.}  Г#7-8З-41

ЕЕ--ж о. А. х1дм€нжФ


