
 
ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 627 
    м.Київ                                                                     «14» 10 2013 р. 

Про відбір молодих учених НАН України  
для заслуховування на засіданнях  
Президії НАН України у 2014 році 
 

Постановою Президії НАН України від 27.03.2013 № 24 
затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору 
молодих вчених НАН України для виступів на засіданнях Президії 
НАН України з науковими повідомленнями та надання цільового 
фінансування для підтримки їх наукових досліджень (далі – Положення). 
Відповідно до цього Положення щороку на засіданнях Президії 
НАН України заслуховуються наукові повідомлення молодих учених 
установ НАН України віком до 35 років, які рекомендовані відділеннями 
НАН України. 

На цей час у Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України 
(далі – Комісія) є 13 кандидатур молодих вчених установ НАН України, 
рекомендованих 8 відділеннями НАН України. Серед цих кандидатур є 
лише один лауреат премії Президента України для молодих вчених, в той 
же час, зокрема, протягом 2012 р. лауреатами цієї та інших державних 
премій стали 64 молодих вчених установ НАН України. В Комісії 
відсутні пропозиції від відділень фізики і астрономії, наук про Землю, 
ядерної фізики та енергетики, біохімії, фізіології і молекулярної біології, 
загальної біології, історії, філософії та права НАН України щодо 
кандидатур молодих вчених для виступів на засіданнях Президії НАН 
України. 

З метою проведення конкурсного відбору молодих вчених для 
виступів на засіданнях Президії НАН України у 2014 році: 

1. Установам відділень фізики і астрономії, наук про Землю, 
ядерної фізики та енергетики, біохімії, фізіології і молекулярної біології, 
загальної біології, історії, філософії та права НАН України до 
15 листопада 2013 р. заслухати та обговорити на засіданні вченої ради 
наукові повідомлення молодих вчених установи про їх найбільш значущі 
наукові досягнення і висунути одну кандидатуру молодого вченого та 
подати до відповідного відділення НАН України такі матеріали:  
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а) клопотання установи про заслуховування наукового 
повідомлення молодого вченого на бюро відділення НАН України; 

б) витяг з протоколу засідання вченої ради установи про результати 
заслуховування молодого вченого; 

в) відомості про молодого вченого та анотацію його наукового 
повідомлення (додаток 1 Положення). 

2. Відділенням фізики і астрономії, наук про Землю, ядерної фізики 
та енергетики, біохімії, фізіології і молекулярної біології, загальної 
біології, історії, філософії та права НАН України до кінця 2013 р. 
рекомендувати двох молодих вчених (друга кандидатура – резервна) для 
заслуховування їх наукових повідомлень на засіданнях Президії 
НАН України та подати до Комісії такі матеріали: 

а) рішення Бюро відділення НАН України; 
б) відомості про молодого вченого (додаток 1 Положення) в 

паперовому та електронному вигляді. 
3. Відділенням та установам НАН України при проведенні 

конкурсного відбору враховувати таке: 
– молодий вчений має бути віком до 35 років та мати науковий 

ступінь; 
– перевага надається лауреатам і стипендіатам державних та 

академічних премій та стипендій, а також виконавцям державних, 
академічних чи міжнародних грантів та проектів; 

–  Наступного року після виступу на засіданні Президії НАН 
України молодий вчений-доповідач має можливість відкрити додаткову 
відомчу тему, розмір фінансування якої у 2013 р. становить 30 тис.грн. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 
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       академії наук України 
       академік НАН України                                                    В.Д.Походенко 
 
 

       Головний учений секретар  
  Національної академії наук  України                            
           академік НАН України                                      В.Ф.Мачулін                        

 
 
 
Дуброва 64 51 


