
  

     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА  
. 
  11.02.2009  . 

 
м.Київ №.      37      .

 
 
Про стипендії Президента  
України для молодих учених 

 
 
 
Згідно з пунктом 5.1 Указу Президента України від 16 травня          

2008 р. № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку 

наукової сфери» з 1 січня 2009 р. кількість щомісячних стипендій 

Президента України для молодих учених Національної академії наук 

України збільшено з 200 до 300. На виконання цього положення 

зазначеного указу Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити квоти стипендій Президента України для молодих 

учених для відділень НАН України згідно з поданими секціями НАН 

України пропозиціями (додаток 1). 

2. Оголосити з 1 березня 2009 р. конкурс на нові та поточні вакансії 

на здобуття стипендії Президента України. 

Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

підготувати відповідне інформаційне повідомлення щодо оголошення 

цього конкурсу та надіслати його до усіх наукових установ та організацій 

НАН України. 

3. Відділенням НАН України до 5 квітня 2009 р. згідно з 

Положенням про проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Президента України для молодих учених, затвердженим постановою 

Президії НАН України від 15.06.94 № 168, визначити переможців 

конкурсу на нові та поточні вакансії на здобуття стипендій Президента 
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України у межах визначених оновлених квот відділенням НАН України 

та подати відповідні пропозиції до Науково-організаційного відділу 

Президії НАН України для узагальнення. 

4. Затвердити Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій 

Президента України для молодих учених та атестації стипендіатів 

Президента України серед наукових установ при Президії НАН України 

(додаток 2). 

5. Науково-організаційному відділу Президії НАН України               

до 25 квітня ц.р. підготувати та подати на розгляд Президії НАН України 

узагальнені пропозиції щодо переможців зазначеного конкурсу на 

здобуття стипендій Президента України для молодих учених. 

 
 
 
 
 
Президент Національної академії наук 
                           України 
             академік НАН України                                      Б.Є.Патон 
 
 
           Перший віце-президент – 
головний учений секретар Національної 
             академії наук України 
             академік НАН України                                       А.П.Шпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Додаток 1 
до постанови Президії НАН України  

від 11.02.09  № 37 
 
 
 

Квоти стипендій Президента України  
для молодих учених Національної  

академії наук України 
 

Відділення НАН України Стипендії 
Президента України

Відділення математики 8 
Відділення інформатики 24 
Відділення механіки 17 
Відділення фізики і астрономії 41 
Відділення наук про Землю 20 
Відділення фізико-технічних проблем 
матеріалознавства 

42 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики 23 
Відділення ядерної фізики та енергетики 20 
Відділення хімії 27 
Відділення біохімії, фізіології і молекулярної 
біології 19 

Відділення загальної біології 21 
Відділення економіки 13 
Відділення історії, філософії та права 15 
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 8 

 
 
 
           Перший віце-президент – 
головний учений секретар Національної 
             академії наук України 
             академік НАН України                                       А.П.Шпак 



  

Додаток 2 
до постанови Президії НАН України  

від 11.02.09  № 37 
 
 
 

Порядок проведення конкурсу на здобуття  
стипендій Президента України для молодих учених  

та атестації стипендіатів Президента України  
серед наукових установ при Президії НАН України 

 
 
 
1. Науковим установам при Президії НАН України (далі – наукові 

установи) виділяється дві стипендії Президента України для молодих 

учених. 

2. Наукові установи подають матеріали щодо кандидатів на 

конкурс на здобуття стипендій до Науково-організаційного відділу 

Президії НАН України. 

3. Розподіл зазначених (двох) стипендій між відділеннями НАН 

України визначає віце-президент НАН України, відповідальний за 

роботу з науковою молоддю у НАН України, за погодженням із 

заінтересованими віце-президентами НАН України, головами секцій 

НАН України. 

4. Науково-організаційний відділ Президії НАН України передає 

матеріали щодо кандидатів відділенням НАН України, визначеним у п.3 

цього Порядку, які здійснюють науково-методичне керівництво 

тематикою відповідних наукових установ. 

5. Відділення НАН України проводять конкурс на здобуття 

стипендій у межах виділених квот згідно з п. 3 цього Порядку. 

6. Після проведення конкурсу відділення НАН України подають 

пропозиції щодо стипендіатів Президента України наукових установ при 

Президії НАН України до Науково-організаційного відділу Президії 

НАН України для узагальнення. 
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7. Вчені ради наукових установ при Президії НАН України, в яких 

працюють стипендіати Президента України, згідно з Положенням про 

стипендії Президента України для молодих учених, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.94 № 582, повинні 

провести атестацію їх наукової роботи і надіслати короткий звіт про 

результати роботи стипендіатів до відповідного відділення НАН 

України, яке здійснює науково-методичне керівництво тематикою цих 

наукових установ, враховуючи, що відділення НАН України до 5 квітня  

і 5 вересня щорічно має подавати свої пропозиції до Науково-

організаційного відділу Президії НАН України для узагальнення. 

8. У разі відсутності кандидатур в наукових установах при 

Президії НАН України на зазначені стипендії віце-президент НАН 

України, відповідальний за роботу з науковою молоддю у НАН України, 

разом з віце-президентами НАН України, головами секцій НАН України 

розподіляє ці стипендії між відділеннями НАН України. 

 
 
 
 
           Перший віце-президент – 
головний учений секретар Національної 
             академії наук України 
             академік НАН України                                       А.П.Шпак 
 


