
 
ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 198 
 

м.Київ                                                                            «19» 03 2015 р. 

Про підсумки виконання проектів  

науково-дослідних робіт молодих учених 

НАН України та організацію чергового  

конкурсу проектів науково-дослідних робіт  

молодих учених НАН України 

 

 

Згідно з постановою Президії НАН України від 12.06.2013 № 85 з 1 липня 

2013 р. було розпочато виконання проектів науково-дослідних робіт (далі – 

НДР або проекти НДР) молодих учених НАН України. Термін їх реалізації 

становив 1,5 роки. 

Відповідно до п. 2 розпорядження Президії НАН України від 14.11.2014 

№700 відділення НАН України розглянули результати виконання НДР молодих 

учених НАН України та подали до Комісії по роботі з науковою молоддю 

НАН України (далі – Комісія) інформацію про результати виконання 

відповідних проектів НДР. Узагальнені матеріали свідчать про таке. Результати 

досліджень було використано при написанні 28 монографій, з яких 23 вже 

побачили світ і 5 здано до друку, та 482 наукових публікацій, з яких 385 видано 

і 102 здано до друку; участі у понад 400 наукових конференціях, симпозіумах, 

з’їздах, школах тощо. 

Беручи до уваги схвальну оцінку з боку відділень НАН України існуючої 

форми підтримки кращих НДР молодих учених НАН України та враховуючи 

надзвичайну актуальність для НАН України залучення та закріплення наукової 

молоді, а також з метою організації та проведення чергового конкурсу проектів 

НДР молодих учених НАН України на 2015-2016 рр.: 

1. Схвалити підсумки виконання проектів НДР молодими вченими НАН 

України та підтримати рекомендації відділень НАН України щодо проведення 

чергового конкурсу проектів НДР молодих вчених НАН України. 

2. Комісії із залученням відділень НАН України та Науково-

організаційного відділу Президії НАН України починаючи з 1 квітня 2015 р. 

провести черговий конкурс проектів НДР молодих учених НАН України. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Встановити такі максимальні розміри фінансування проектів НДР для 

молодих учених НАН України: 

Автори/керівники 
на друге півріччя 2015 року, 

тис.грн. 

на 2016 рік, 

тис.грн. 

індивідуальних проектів НДР   

доктори наук  25 50 

докторанти 12 24 

інші категорії молодих учених 8 16 

колективних проектів НДР   

доктори наук  45 90 

докторанти 25 50 

інші категорії молодих учених 15 30 

Фінансування проектів НДР – переможців конкурсу здійснювати за 

рахунок коштів, передбачених додатком 1 до постанови Президії НАН України 

від 28.01.2015 №16 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування 

НАН України на 2015 р.». 

4. Затвердити Умови проведення конкурсу проектів НДР молодих учених 

НАН України у 2015 р. (додаток 1). 

5. Науковим установам до 30 квітня 2015 р. подати до Комісії (01601, 

Київ-30, вул. Володимирська, 54, кім. 320, тел. (044) 2396451) відповідні 

запити. Форму запиту розміщено на сайті Наукової молоді НАН України 

(http://nm.nas.gov.ua). 

6. Комісії організувати прийняття запитів, їх перевірку на відповідність 

вимогам оформлення, систематизування та передачу відділенням НАН України 

для проведення експертизи відповідно до тематики. 

7. Відділенням НАН України згідно з пп. 9-12 Положення про проведення 

конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України, їх виконання та цільове 

фінансове забезпечення, затвердженого розпорядженням Президії 

НАН України від 22.02.2013 № 119, створити конкурсні комісії та провести 

експертну оцінку і відбір кращих проектів НДР молодих учених НАН України 

відповідно до розподілу виділеної кількості проектів НДР між відділеннями 

НАН України для фінансування (додаток 2), та до 29 травня 2015 р. подати до 

Комісії: 

– рішення відділення НАН України щодо представлення кращих проектів 

НДР, з урахуванням тематики цільових програм наукових досліджень відділень 

НАН України і (або) цільових комплексних програм фундаментальних 

наукових досліджень НАН України (додаток 3), визначених з урахуванням 

виділеної квоти; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

– перелік кращих проектів НДР, із зазначенням по кожному проекту його 

керівника (автора) та обсягу фінансування; 

– експертні висновки по всіх проектах НДР, що розглядалися, згідно з 

додатком 4. 

8. Комісії до 26 червня 2015 р. підготувати проект рішення Президії 

НАН України про затвердження переможців конкурсу проектів НДР молодих 

учених НАН України на 2015-2016 рр. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Комісію по 

роботі з науковою молоддю НАН України та Науково-організаційний відділ 

Президії НАН України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                            А.Г.Загородній 

   

 

 

      В.о. головного вченого секретаря 

   Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                              В.Л.Богданов                                         

                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва 239-64-51 
  



Додаток 1 

до розпорядження  

Президії НАН України 

від 19.03. 2015 р. № 198 

Умови  

проведення конкурсу проектів НДР молодих учених НАН України  

у 2015 р. та вимоги щодо оформлення запитів 

 

При оформленні та поданні запиту (додається) на фінансування проекту 

НДР та додатків до нього (форми 1, 2, 3) врахувати таке: 

1. До участі в конкурсі допускаються проекти НДР, керівниками 

(авторами) та виконавцями яких є наукові співробітники, докторанти, аспіранти 

та інженерно-технічні працівники наукових установ НАН України (за основним 

місцем роботи чи навчання). 

2. Вік молодих вчених, що беруть участь у конкурсі, на 1 липня 2015 року 

не повинен перевищувати 35 років. 

3. Молодий вчений може бути керівником (автором) чи виконавцем лише в 

одному Запиті на виконання проекту НДР. 

4. Початок реалізації проектів НДР – переможців конкурсу – 1 липня 2015 р. 

5. Термін реалізації проектів НДР – переможців конкурсу – 1,5 роки. 

6. Проекти НДР повинні передбачати їх реалізацію з урахуванням 

тематики цільових програм наукових досліджень відділень НАН України і (або) 

цільових комплексних програм фундаментальних наукових досліджень 

НАН України та їх концепцій, затверджених відповідними постановами і 

розпорядженнями Президії НАН України (додаток 3).  

7. Проекти НДР будуть направлені для конкурсного відбору та проведення 

експертної оцінки у відповідні відділення НАН України з урахуванням 

вказаних у запитах цільових та комплексних програм фундаментальних 

досліджень НАН України. При підготовці висновків експерти керуються 

критеріями, визначеними експертною анкетою (додаток 4). 

 

8. Молоді вчені мають заповнити електронний запит на сайті Наукової 

молоді НАН України (http://nm.nas.gov.ua), а також надіслати на електронну 



адресу Комісії (nm@nas.gov.ua) фото (*.jpg) всіх виконавців. Після 

підтвердження правильності заповнення запит у 2-х примірниках надається до 

Комісії. Кожен запит має включати заповнені та підписані форми, текст яких 

додається.  

9. Молодим ученим НАН України для участі у конкурсі необхідно надати 

письмову згоду на збір та обробку їх персональних даних, у випадку, якщо 

такої згоди ще не надано. Згоду розміщено на сайті Наукової молоді 

НАН України (http://nm.nas.gov.ua). Без надання відповідної згоди молоді учені 

взяти участь у конкурсі не зможуть.  

Запити, що не відповідають вищенаведеним правилам, не розглядатимуться. 

 

 

 

 

 

      В.о. головного вченого секретаря 

   Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                              В.Л.Богданов                                         
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Додаток 2 

до розпорядження  

Президії НАН України 

від 19.03. 2015 р. № 198 

 

РОЗПОДІЛ 

кількості проектів НДР молодих учених НАН України  

між відділеннями НАН України для фінансування  

(затверджено постановою Президії НАН України від 11.04.2007 № 101) 

 

 Відділення НАН України Кількість 

проектів НДР 

1 Відділення математики 3 

2 Відділення інформатики 9 

3 Відділення механіки 6 

4 Відділення фізики і астрономії 15 

5 Відділення наук про Землю 6 

6 Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 15 

7 Відділення фізико-технічних проблем енергетики 6 

8 Відділення ядерної фізики та енергетики 10 

9 Відділення хімії 9 

10 Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 6 

11 Відділення загальної біології 6 

12 Відділення економіки 3 

13 Відділення історії, філософії та права 3 

14 Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 3 

 Разом 100 

 
 

 

      В.о. головного вченого секретаря 

   Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                              В.Л.Богданов                                         

                                                                                       

 
 



 

Додаток 3 

до розпорядження  

Президії НАН України 

від 19.03. 2015 р. № 198 

 
 

Перелік 

цільових програм наукових досліджень відділень НАН України  

 
 

Відділення  
НАН України 

Назва програми 

Секція фізико-технічних та математичних наук НАН України 

Відділення 

математики 

Розробка математичних моделей та чисельно-

аналітичних методів розв’язування сучасних задач 

фізико-технічних і медико-біологічних наук та 

інформаційних технологій 

Відділення 

інформатики 

Фундаментальні засади створення перспективних 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Відділення механіки 

Розробка пріоритетних фундаментальних проблем 

механіки суцільного середовища та механіки машин із 

забезпеченням розробки нових матеріалів, 

енергоефективності та раціонального 

природокористування 

Відділення фізики  

і астрономії 

Фундаментальні властивості матерії у широкому 

інтервалі масштабів простору і часу 

Відділення наук про 

Землю 

1. Наукове забезпечення нарощування запасів 

корисних копалин в Україні 

2. Проблеми геоекологічної безпеки України 

Відділення фізико-

технічних проблем 

матеріалознавства 

Фундаментальні проблеми створення матеріалів з 

наперед заданими властивостями, методів їх з’єднання 

й обробки 

Відділення фізико-

технічних проблем 

енергетики 

Наукові основи ефективного перетворення енергії 

Відділення ядерної 

фізики та 

енергетики 

Розвиток перспективних напрямів фундаментальних 

досліджень в ядерній, радіаційній фізиці та ядерній 

енергетиці 

Секція хіміко-біологічних наук НАН України 

Відділення хімії Розробка сучасних пріоритетних напрямів у хімії 

Відділення біохімії, 

фізіології і 

молекулярної 

біології 

Функціональна геноміка і метаболоміка в системній 

біології 



Відділення  
НАН України 

Назва програми 

Відділення 

загальної біології 

Основи функціонування та адаптації біологічних систем за 

умов дії біотичних і абіотичних факторів 

Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України 
Відділення 

економіки 

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку 

України та її регіонів в посткризовий період 

Відділення історії, 

філософії та права 

Політико-правові, соціокультурні та цивілізаційні 

основи модернізації держави і суспільства в Україні 

Відділення 

літератури, мови та 

мистецтвознавства 

Література, мова і культура в духовному розвитку 

українського народу: історія і сучасність 

 

Примітки:  

1. Концепції цільових програм наукових досліджень відділень НАН України Секції фізико-

технічних і математичних наук НАН України затверджені постановою Президії НАН 

України від 22.06.2011 №196. 

2. Концепції цільових програм наукових досліджень відділень НАН України Секції хіміко-

біологічних наук НАН України затверджені постановою Президії НАН України від 

06.07.2011 №219. 

3. Концепції цільових програм наукових досліджень відділень НАН України Секції суспільних 

і гуманітарних наук НАН України затверджені постановою Президії НАН України від 

06.07.2011 №220. 

 

 

Перелік 

цільових комплексних програм фундаментальних  

наукових досліджень НАН України  

 

Назва програми 

Документ, яким 

затверджено концепцію 

програми 

Фундаментальні проблеми створення нових 

речовин і матеріалів хімічного виробництва 

Розпорядження  

Президії НАН України  

від 04.07.2011 №443 

Цільова комплексна програма НАН України з 

наукових космічних досліджень 

Постанова  

Президії НАН України  

від 23.12.2011 №353 

 

 

 

      В.о. головного вченого секретаря 

   Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                              В.Л.Богданов                                         

                                                                                       


