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І і •! . сиг і . - ;•іау кової роботи
закладів и
>1 освіти,
директорам наукових установ,
які належагь до сфери управління
УІ'іісіерства освіти і науки України

Про подання претендентів на з і- \
стипендій Кабінету Міністрів України
для молодих вчених
Відповідно до постанови Кабшег ^Пні» гч» України від 16 серпня
1994р. № 5 6 0 «Про спілок, і ' :>Лщ-.с.;. чіп. .раїни для молодих
вчених» (далі - Постанова). '• • .
д;
v
.-.дня конкурсу на
здобуття стипендій Кабін г б
'
молодих вчених,
затверджених рішенням президії Kov
...
..... премій України в
галузі науки і техніки від 26 квіти.і і-д) 17 рок> № 4 і а листа Комітету з
державних премій в галузі наую:
•: :- ц і мї
У» 01 -19/92 просимо
до 5 березня 2018 року по с
на
■•• • ■•••.• г : ,'типендій Кабінету
Міністрів України для молодих >че • »
- 20? 8 - 2 0 2 0 роки.
Згідно з Положенням про
стрів України для
молодих вчених, затвердженім ж - - о
осіб на здобуття
стипендій здійснюється за місце"- Ьч- ж ч o ,!iov
. навчання) вченими
(науковими, науково-технічними ех* •-•■и -ш. -о : ... л жІ ™ рада) закладів
вищої освіти (далі - ЗВОЇ, наук»ми
•<, о:
..... ІУ) за письмовою
рекомендацією не менше ДВОХ С ' -і - - • ■ -млисто обізнаних з
науковими досягненням* : Ж: ■ .
•:
•
С'-ОГО Рішення про
висунення приймається ол засіла г-- ' ж т ; ■'
: - званням за умови,
що за нього проголосувало не мечс . сдсл -ж--х ради
Вік осіб, які вису еж. ь - т т і
t
• - може перевищувати
33 років для осіб, які манто, •
•
ж ого (магістерського):
рівня, та 38 років для ;чж,
.......
-сч доктора наук або
навчаються в доктора»:ч-и :
леті у конкурсі на
здобуття стипендій.

%к р

На здобуття стипендій можуть в и с у в а ти н а у к о в і працівники,
науково-педагогічні працівники аспіранти, ад'юнкти, докторанти, інші вчені
та інженерно-технічні працівники ЗВО, НУ.
Обов’язковою умовою
здобуття .ти єн дій с наявність у
претендента вагомих наукових
•*.'»-> ц пдчхж можливість проводити
наукові дослідження.
Пропонуємо на засіданні • -д
•• тентів на здобуття
стипендій з урахуванням прогін но ЗВО
і4 ч
іиеельноетІ штатних
наукових, науково-педагогічних пранії ників. зокрема: ЗВО з чисельністю
штатних наукових, науково-педа* огіч* •• • 'чпівн шів більше 1500 тисяч осіб
висуває не більше б претендт
: г• : -ечьністю штатних
наукових, науково-педагогічні їх
•
.
осіб не більше 2-х
претендентів, ІНШІ ЗВО - не бІІЬіпД '• іретг •хіі-о ■ •

Ураховуючи зазначене ЗВ- . і.IV іно о .

-ч> с>рери управління

МОН, надсилають:
1. Супровідний лист,

2. Лист-подання (на бд-н-дч У; u •* *2-зазначаються наукові
досягнення претендента. а
\
• .•
- ;чуд дня наукових
досліджень, - Лист-подання ш цих . ■■
. *--я к * у - . • ЗВО або НУ та
скрі плюється печаткою.
3. Витяг з протоколу засідання раді про ь ; ення претендента з
результатами таємного голосува:
лшіреїш . їді- вами та скріплений
печаткою.

4. Відомості про претенд.. •
•
х те зазначається:
прізвище, ім’я, по батькові
. • • ■• ■ххп-хя
повна назва організації, де аіи нрацкгілх .
посада (для аспірантів та дь однауковий ступінь, вчене
повна домашня та с.
хї оов;і
ж
-реси, шлеш . *
5. Відомості про пріори : •
-хпю
г
. досліджень
претендента, підписані прореї- г\ ч
- о директором
НУ:
пріоритетний напрям на-.
мд . .
, •- ■•
. . відповідно до
Закону України «Про пріооитеє. .,
■•
. . і ехніки»:
пріоритетний тематичр - : - . '
: ' • -о :д
:ио і постановою
Кабінету Міністрів України
і ісю затвердження
переліку пріоритетних тематичне % . -.-if. .. .д -діь і науковотехнічних розробок на період
•оводи гь наукові
дослідження претендент •

науковий напрям наукових.
.ч6. Відомості про наукоЬ: дчсугдєнїх
'н
(у кількісному показнику! г- '
твідуо..наукової роботи ЗВО або директор- . а ! •
загальна кількість друковш . . .
-

г

•: останні 5 років
- ■; проректором з

монографії: одноосібні,
колективні;
, наукові статті в журналах з індексом щг у
• о пакт-фактором);
наукові статті у закордонно
гч
наукові статті >• фахових е
статті в збірниках матеріалів ког-дсдч:1 ■
■ ••
та дей;
вітчизняні патенти;
закордонні патенти та ліне і д підручники га посібники з -м: Ье-д \к ->:
підручники та посібники
інша навчально-метоїіич =
Участь у виконані НДДКР
за державним замовленням:
за замовленням закордонній - j ’•анов.
за госпдоговорами,
ВІДОМОСТІ
про наукові ...o-Cv Ж-Иі Ж
.*і--і і
ІЮДаЮТЬСЯ В
друкованому вигляді, а також я .
.
рограмі Microsoft
Office Excel (на e-mail: mukhiiv, .і; -a.
•, '
v> додатку 1.
7. Список наукових публікації! проти..- ента за останні 5 років
(2013 - 2017 роки), що відповіла( даним, зазнанеє. \
ликгі 6 цього листа,
підписаний претендентом та завірені loope-. ‘.жом ж- • . ю ї роботи ЗВО або
директорам НУ мідно з
8. Копії найважливіших
- :<нчі 5 років (для
монографії - анотація обсягом
9. Рекомендації не менш-.
• . • • . .
обізнаних з
науковими досягненнями І здібностями МОД - ж - ж10. Відомості
про плаї'ми;
pv.-квізити ж! ' ; IV
в Державній
казначейській службі Уко<д
■
. млій. підписані
головним бухгалтером 3R* ■ ■ ж 1
11. Згоди на обробку пер».. .
: мила для МОН та
Комітету з Державних премій Ук;
відповідно до
додатків 3 та 4.
Документи подадуться
ь
ж- . - ,гжен примірник
брошурується в окремій геїн. На лдж овол ; -.••• я ж>ж-. ..... .-напис: на здобуття
стипендії Кабінету Міністрв 4'- У . д-«ч мо.-дд
г.оиих, Міністерство
освіти і науки України, назво
; ж-■ . їм я, по батькові
претендента.
Просимо звернута увагу на те m докуй. ... > ж ж ндентів, зазначені у
пунктах 2, 6 та 7 цього д-ддж
.о
<дс>. огЧ*Д МУ повинні бути
взаємоузгодженні,
Несвоєчасне подання аж •
• -ж;.
-- • .■; ж-одженість в них
документів унеможлив-1сь ;
: с-'і на здобуття
стипендій.

Справи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, збереженню
та поверненню не піддягають.
Документи
надсилаються до департамент} науково-технічного
розвитку до 5 березня 2018 року m адресе ю - •; . • ставкою): бульвар Тараса
Шевченка, 16, м. Київ, 0 і 6 0 1.
Водночас повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про

Державний бюджет України на 2018 рік» га поста «*• • Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 20і2 л 2Д 8"2 шоу чд -най розмір стипендії
становить один прожитковий м'
пя ■,д-с,е- ултних осіб, а саме;
з 01 січня 2018 року- -- І 7б2 <ривн;. •• *0 гентя .У>!8 року - 1841 гривня, а
з 01 грудня 2 0 1 8 - 1921 гривня
Стипендії виплачуються СII!!У;И ; , о. :
. ьої основної роботи
(навчання) додатково до посадового ок.ддл
'ч> або ординарної
(звичайної) академічної стигенд і і. рь -їх'.ь-пд-': і л
Додаток:

1. Відомості про науковід. -де чч»нч чр,/дч-..- : дз на і арк.
2. Список наукових публікацій :дддеч чч! ; а 1 арк.
3. Згода МОН на обробку п дкднд.чч1: n ' -я х претендента на 1 арк.

4. Згода Комітету з Дерччч-.шд ownтехніки на оброби •• л#;;хч• • і уч-

Директор департаменту над кчвотехнічного розвитку

ВоронеикоО.В.

ж«ші

диви в галузі науки і
і.ента на 2 арк.

лрттж
.m ніс ra лспщтглі'п і > шп копо- 1 слнічної o po am *ks
віл / / .£ ? /
,2018 р.

Примітка: Президенти не наповнюють колонки.4, 5.

Додаток 2
до листа департаменту науково- технічного розвитку
від /
1,2018 № /<f, 4' *
СПИСОК
наукових публікацій претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

(прізвище, ім'я, по батькові претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених)

№?
з/ п
1’ '

,,
Назва

Характер роботи

Вихідні дані

2

3

4

( >бсяг
(у сторінках)/
авторський
доробок
5

Співавтори

6

Претен; оч чс здобуття стипендії
(пмнис)

прізвище, ім'я та їіо батькові

Завірено
IIJ рск :

<наукової роботи

УВІ) ylF.pC- I op М V
II, і і кз

(іігдпис)

фі-ндоше» ім0гга по батькові

1-У: і м 2 ; цімьгяі пощіи на-на публікації мовою оригіналу.
^ v
* б
МУ'Т; • =;<> •: \<:[\ч :Су ] б -•••; стаття, >езн вшовЦей. авісрські евідоцтаж патенти, методичні розробки, підручники,
посібники тощо.
г
* ці
j , < «я г <
* толі ашї 'оформ к> ьс >а вимогами ВАК \о бібліографічної*) опису
ГОСТ 7.1:2006
і > рафії тії кі ис. ІЇІГ б >ірнфіч шї опік 1 па іьиі вимоги іа праві. а складання» {Бюлетень ВАК України М>3, 2008 р., с. 9-1.3).
4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації.
5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів наводяться прізвища перших трьох осіб,
після чого вказується «та інші». Список формується за останні 5 років за такими розділами: монографії: одноосібні колективні: наукові статті в
журналах з індексом цитування (імпат -фактором); наукові етапі у закордонних виданнях; наукові статті у фахових виданнях; статті в збірниках
матеріалів конференцій та тези доповідей; вітчизняні патенти; закордонні натеши та ліцензії; підручники та посібники з грифом МОН;
підручники та посЩити; інша гщвчально-методи'їна література.

Додаток З
до листа департаменту науковотехнічного розвитку
ЗІ:; / / 01.2018 К» /Я* -у - £

Згода (особиста) на обробку персональних даних
я , __________ __________ ___........................ ..__________
(П,1.Б,),
що народився(лася) «
» _______
_______ року шляхом підписання
цього тексту, надаю згоду Міжєічгч .
• <. ііґи 5 на а України на обробку
моїх персональних даних (ідентифікаційні шш (Ш.Б.. адреса, місце
навчання/роботи,
посада, номер телефону: домашнього, робочого,
мобільного), особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність, науковий:
ступінь, вчене звання, почесне
зв і« лані про дер з а в? '
з метою здійснення заходів що.1. . т - - о-•жільнсч-о стимулювання;
працівників освіти і науки зокр -•>
- • же
іержавних премій та
стипендій.
Ця згода надана на строк пок - те лиш гюг,х .
М ої персональні лані, на осжчч яких
і .ч ь •
. можуть бути

передані третім особам (Комітет* *»т т н ” ■чр< 'би > ер їчи в галузі науки
І ТеХНІКИ, К оМІТЄТУ ВерХОВНОЇ Р:
■••' ■ і' *•:'чі
освіти, тощо, а у
випадку реорганізації зазначене'
. "
- ж- ■ правонаступникам)
тільки у випадках, передбачених -жш:к> .*.ье*тю : • -таїни. Передача моїх
персональних даних третім осчнї »'> > ■ • • .їх не передбачених
законодавством України, здійсни: ■жх
;ям «і мною.
р . ................................

« _____ » ......................................................

ж:

.і

^

.у с , ї / я та по батькові)

Особу та підпис ___
_ ___ ________
перевірено особою, уповноваж
• -н заціею) на таку
перевірку:...................................................................................... .........................
(носат)
(підпис)

М.П.

•

жж у

.

_________ _

Дода гок 4
до листа департаменту
■січного розвитку
ві < ■:>'
s.Na /А . г ~ У
■

: :'■:у:Га 2ббД У Щ

2:222Ї:|1:І2:Т2:І122l':. ' ^;ЗрТС

; ; ; Ш:Ш
і;|:'Ш
,і :222.6

. .■ III;II111Щ2рІ||і?І' ' 111ІІІ1 І|1

У'І'-Р::;: 2. 2 "

"2 .

•

' 111 Ц і ї

Г .:ГГ....X
; ' :

1 ' II .'■1 1|1

'1,

: V

;:: ■!:■
■

. ГГ' '

Г-

Згода на збір і; їм' робку персона т и\ даних
Я, _ _ _ _ _ _ ...................
. .................... .. (П.І.Б.),
що народився(лаея) «
рт серії_______
№_________ виданий «___ »
_
а; пхом підписання
цього тексту, відповідно до ликод) > арапи- <і й:о захист персональних
даних» від 1 червня 2010 року ■ ' »* •- 5 а .*
-та ітету з Державних
премій України в галузі науко і <х*\шкп ;п
•• : . '-р та обробку моїх
особистих персональних даних ■. джомогою тор'.1.опійної системи бази
«Комітет» та обговорення І І
Oil
■ Комітету з метою
розгляду документів представлене. • т<- > . . .
■ Комітету.
Обсяг моїх персоналі.! дг- ■■
:!.н
. • <• »*•' кення. науковий
ступінь, академічне званні спеці н •.
Де
ач • та займана посада,
службова та домашня адрес .чом.ді е »ефос
.■• ••
йтимуться в базі
персональних даних «Kov2-.-- . ... -=
• . - х о ч - Положення про
Комітет з Державних проб ■
.1 .
Передача моїх не х:<
\
••
чобал; здійснюється
Комітетом у випадках, перед би .
а-чи.
Зобов’язуюсь при змін; миї> р
ичц є: паспортні
дані, у т. ч. громадянство., особиеі винна ... - о. . • ; •• ивання фактичне,
місце роботи, посада, н \мерп чи. • а ту г
• ік аємічне звання
тощо) надавати уточне»- : - ••
■2г •*;> для внесення
моїх нових особистих лаг -• , б . .
•
.
» лтет».
'■ г::-";

Особу та підпис
перевірено особою, упоь
перевірку:

п.

_
■:

(ЙІДІШС)

чЧ\

Н.ШС !М

< та по оатькоьо

________
•. у.ШІЄЮ) НЗ ТЗК)

: 1 Г;

MIL
Є'..-І,і інформації про

Я, посвідчую, moor;
:.-Д>
мене до бази персоноГ
■електронних базах «Коміта' » а т. ... . , . ■ ■■ .
права, визначені Законне: >
ч,
.
осіб, яким м ої дані надаю - ь; ;
- н.» «г .» •.
____

»

__________________

^

]<

.........

.........

обробки в
: в* том ості про мої
л
........

. . . їх даних», і про
-ччи.
............... .....

;

. ::

• •• л .а по батькові )

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що надані Вами відомо* включені до баз персона ьних шних, володільцем яких г.
Комітет з Державних премій України в галузі наук: ' техніки ц
%обробки. для ведення обліку в
межах, передбачених законодавством. Дія виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватись
третім особам, безпосередньо задівшім в обробні цих тинах.
Відповідно до ст.8 Закону України юйю а> " *а >вальна даних» юо'екз персональних даних
мас право:
1. Знати про джерела збирання,
>»
> , на »них даних, мету їх обробки,
місцезнаходження або місце проживання їнеге'
»
. .
• *шорганіка персональних даних
або дати відповідне доручення щодо отримав.* і цьд нформаии упоїлижажежім ним особам, крім випадків,
встановлених законом*
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу то іЮреональнич даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передають*;ЯЙОГОі'іерСОНаЛЬИі ДДНІ
3. На доступ до своїх персональних д нюх
4. Отримувати не пізніш як за тру із о кат,:
. днів і дна надходження запиту, крім
випадків, передбачених законом, відповідь по ю чи обробичю ься ікло персональні дані, а також
отримувати зміст таких персональних шш ч
5. Пред'являти вмотивовану вті< .
ч:ра.а,чью^ л а ч .і запереченням проти
обробки своїх персональних даних
6. Пред'являти вмонтовану вимогу шо„.ю шіші або зш* ;існия стих персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних .агШл. якщо н: дад обробляються незаконно чи с
недостовірними,
7. На захист своїх персональних ,
:: незаконної об^юбки та випадкової втрати, знищення
пошкодження у зв'язку з умисним прихоїьіь , ч :
, a ? їи ,і>
о . наданням, а також т
захист від надання відомостей, що е не до
?
і
юча.,, юн
пі-аа ;а ділову репутацію
фізичної особи.
В. Звертатися із скаргами на оброб •
'
.......... :• л а поваженого або до суду
9. Застосовувати засоби иравовог * ачюч, з рим аю- чию юхаюдавства про захист:
персональних даних,
10. Вносити застереження стосовно о -чия щ аа • < »
a ,4\ v :u, ьних даних під час
надання згоди.
11. Відкликати згоду на обробку пера дід =,•;•а \ даних
12. Знати механізм автоліаіичжн обробг. * • . не л • ю
13. На захист від автомат изованоі о р=. люд,
чю ><*•.>,;••ч "•ч 1от • ••*лаки.

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій
Кабінету Міністрів України для молодих вчених

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням президії Комітету
з Державних премій України
в галузі науки і техніки
від 26 квітня 2017 року №4.

Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих вчених

1. Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих вчених розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 560 від 23.08.1994 "Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
вчених".
2. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх
призначення покладається на колегії міністерств і президії національних галузевих академій
наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.
Розподіл стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених затверджується
президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
Конкурси проводяться двічі на рік - до 1 квітня та до 1 жовтня, про що не пізніше, ніж за
три місяці повідомляються за підпорядкуванням наукові установи, організації і вищі
навчальні заклади.
Підведення підсумків конкурсів та прийняття рекомендацій щодо призначення
стипендій відбувається на засіданнях колегій міністерств, президій національних галузевих
академій наук.
3. Для попереднього підведення підсумків конкурсів колегіями міністерств та
президіями національних галузевих академій наук створюються комісії, які здійснюють
оцінку наукових результатів претендентів та приймають проект рішення про призначення
стипендій.
4. На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні
працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники
наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів.
Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих
наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження
Присуджуються 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України, терміном на два
роки.
5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи
(навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій,
вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих академій наук за
наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з
науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення

приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало
не менше 2/3 присутніх членів ради.
Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для
осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які
мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування
для участі у конкурсі на здобуття стипендій.
6. Організація, яка висунула кандидата на здобуття стипендії, надсилає за
підпорядкуванням до міністерства чи президії національної галузевої академії наук у двох
примірниках такі документи:
6.1. Лист-подання, у якому відзначаються наукові досягнення кандидата в стипендіати,
перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення. Листподання друкується на бланку організації, яка представляє стипендіата і підписується її
керівником та скріплюється печаткою.
6.2. Витяг з протоколу засідання вченої /наукової, науково-технічної, технічної/ ради про
висунення кандидата на здобуття, стипендії з відображенням результатів таємного
голосування, завірений підписами та печаткою.
6.3. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими
досягненнями і здібностями молодого ученого.
6.4. Список наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні п’ять років,
підписаний автором і завірений керівником організації. Копії найважливіших /не більше 3-х/
праць за час наукової діяльності /для монографії - анотація обсягом до 2-х сторінок тексту/.
6.5. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів організації:
прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, повна назва організації, де він працює
/навчається/, посада, для аспірантів - рік навчання, вчений ступінь, звання /час
присудження/, службова адреса, телефони.
6.5. Згода на збір та обробку персональних даних.
Кожний примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки вказується:
на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України;
назва міністерства, національної галузевої академії наук;
повна назва організації, де працює /навчається/ кандидат у стипендіати;
прізвище, ім'я, по батькові та дата народження кандидата в стипендіати.
7. Після конкурсного розгляду колегії міністерств та президії національних галузевих
академій наук, двічі на рік /до 25 квітня і до 25 жовтня / передають Комітетові з Державних
премій України в галузі науки і техніки наступні документи:
7.1. Лист-подання, у якому підсумовуються результати конкурсу на здобуття стипендій
та рекомендації з подовження виплати стипендіатам, які успішно пройшли атестацію своєї
наукової роботи. Обов'язково вказується кількість учасників конкурсу, критерії оцінки
претендентів, рекомендованих для призначення стипендій, мотивовані пропозиції щодо
збільшення /зменшення/ у подальшому кількості стипендій, передбачених розподілом
міністерству чи національній галузевій академії наук.
7.2. Постанову (рішення) колегії міністерства чи президії національної галузевої академії
наук про рекомендацію щодо призначення стипендіатів на існуючі вакансії.
7.3. Список стипендіатів в якому вказуються прізвище, ім'я та по-батькові,
дата народження, вчений ступінь, посада за основним місцем роботи, повна назва організації
де він працює та банківські реквізити організації для зарахування стипендії.

7.4. Інформацію стосовно виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих
вчених підпорядкованими організаціями.
7.5. Перший примірник документів, вказаний у пункті 5 цих "Умов", на кожного
кандидата, рекомендованого на стипендію.
8. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки за поданням вченої (наукової, науково-технічної, технічної)
ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала стипендіата,
погодженим з відповідним міністерством або відповідною національною галузевою
академією наук.
При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого
(магістерського) рівня, та 40 років стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або
навчається в докторантурі, виплата стипендії припиняється.
9. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи, організації,
вищого навчального закладу, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює
атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до
відповідного міністерства або президії відповідної національної галузевої академії наук.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О СТАН О ВА
від 23 серпня 2016 р. № 556
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. № 942
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 "Про затвердження
переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період
до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2628) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Інд. 18

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 556

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 2011 р. № 942
1. У назві та пункті 1 постанови цифри "2015" замінити цифрами "2020".
2. Пункт 2 після слів і цифр "(Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2252)" доповнити
словами ", надаючи перевагу науковим дослідженням і розробкам, результати яких мають подвійне
використання".
3. У додатку до постанови:
1) у назві додатка цифри "2015" замінити цифрами "2020";
2) у розділі "Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення
конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави":
назву розділу після слова "України" доповнити словами "у світі";
позицію
"Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук"
замінити такою позицією:
"Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук";
позицію
"Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій"
замінити такою позицією:
"Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій";
доповнити розділ такою позицією:
"Найважливіші фундаментальні проблеми розвитку ракетно-космічних технологій";
3) у розділі "Енергетика та енергоефективність":
позиції
"Технології електроенергетики
Технології атомної енергетики"
замінити такими позиціями:
"Технології електроенергетики та теплоенергетики
Технології атомної енергетики та методи оцінки її безпеки";
позицію
"Технології використання нових видів палива,
альтернативних джерел енергії. Теплонасосні технології"

скидних

енергоресурсів,

відновлюваних

та

замінити такою позицією:
"Технології розроблення та використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних
джерел енергії та видів палива. Технології використання скидних енергоресурсів. Теплонасосні
технології";
доповнити розділ такою позицією:
"Енергоефективні технології на транспорті";
4) у розділі "Раціональне природокористування":
позицію
"Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища"
замінити такою позицією:
"Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін
клімату";
доповнити розділ такою позицією:

"Проблеми забезпечення продовольчої безпеки
сільськогосподарських сортів рослин і порід тварин";
5) у розділі "Науки
захворювань":

і

збереження

та

розширення

генофонду

про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших

позицію
"Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина — світ" та створення новітніх
технологій покращення якості життя"
замінити такою позицією:
"Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи "людина — світ" та створення новітніх
технологій покращення якості життя";
позицію
"Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві"
замінити такою позицією:
"Геномні технології в сільському господарстві";
доповнити розділ такими позиціями:
"Генетична і регенеративна медицина
Імунобіотехнологічні дослідження з розробки вітчизняних профілактичних
препаратів для виявлення маркерів інфікування збудниками інфекційних хвороб

і

діагностичних

Технології забезпечення донорства крові в Україні та підвищення її якості
Проблеми впливу на людський організм випромінювання різних частотних діапазонів та захисту
населення і військовослужбовців від нелетальних видів зброї
Найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту";
6) у розділі "Нові речовини і матеріали":
позицію
"Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення"
замінити такою позицією:
"Цільові прикладні дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення";
позицію
"Створення та застосування технологій отримання,
конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів"

зварювання,

з'єднання

та

оброблення

замінити такою позицією:
"Створення та застосування технологій отримання, зварювання,
оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів".

з'єднання, діагностики

та

