
Спільний конкурс наукових проектів Національної академії наук 

України та Національної академії наук Білорусі 

Національна академія наук України (НАН України) та Національна 

академія наук Білорусі (НАН Білорусі) відповідно до укладеної між ними 

Додаткової угоди №1 до Договору про співробітництво оголошують 

міжнародний конкурс спільних українсько-білоруських науково-

дослідних проектів 2015 р.  

Головна мета конкурсу – консолідація зусиль НАН України і НАН 

Білорусі для фінансування фундаментальних наукових досліджень, що 

спільно виконуються вченими НАН України та НАН Білорусі.  

Конкурс науково-дослідних проектів, що спільно виконуються 

колективами українських та білоруських учених, проводиться за такими 

науковими напрямами:  

– (01) математика, механіка, інформатика та інформаційні технології;  

– (02) фізика;  

– (03) хімія та хімічні технології;  

– (04) біологічні науки, біотехнології (у т.ч. медичні);  

– (05) науки про Землю, космічні дослідження;  

– (06) наносистеми та нанотехнології;  

– (07) нові речовини та матеріали;  

– (08) енергетика, ядерна енергетика.  

<…> Умови конкурсу  

Терміни подання заявок. Заявки приймаються з 16 березня по 16 квітня 

2015 р. (включно). Заявки для участі в конкурсі з української сторони, 

підготовлені відповідно до встановлених НАН України форм, слід 

направляти за адресою: 01601 МСП, Україна, Київ 30, вул. Володимирська, 

54, Президія Національної академії наук України, Науково-організаційний 

відділ Президії НАН України. Заявки можна також доставити безпосередньо 

в Президію НАН України за зазначеною адресою. Заявки, відправлені факсом 

або електронною поштою, не реєструються і не розглядаються. Заявки 

приймаються за датою надходження до Президії НАН України (16 квітня 

включно).  

Загальні умови конкурсів. До конкурсу допускаються проекти вчених, 

які працюють в установах НАН України, незалежно від їхнього віку, вченого 

звання, наукового ступеня та посади. НАН України і НАН Білорусі 

запрошують молодих учених активніше брати участь у конкурсі. Необхідна 

умова участі у конкурсі – своєчасне подання правильно оформленої заявки.  

Співкерівники спільних проектів з української та білоруської сторін 

завчасно узгоджують тему проекту, розподіл обов’язків за проектом та 



спільний план-графік робіт, який формується за принципом 

взаємодоповнюваності робіт сторін. Назва, ключові слова, основні 

формулювання зі спільного проекту повинні бути ідентичними в 

українському і білоруському варіантах.  

Узгоджені заявки подаються українськими співкерівниками проектів до 

Президії НАН України українською мовою. Неузгоджені заявки або заявки, 

подані тільки однією стороною, не розглядаються.  

Як співкерівник проекту вчений може брати участь тільки в одному 

проекті. У випадку подання вченим як співкерівника проекту двох або більше 

заявок всі ці заявки до конкурсу не допускаються. У той же час науковий 

співкерівник проекту може брати участь ще в одному науково-дослідному 

проекті як виконавець. 

<…> До участі в конкурсі не допускаються: проекти, що подані на 

конкурс після завершення визначеного терміну їх подачі; проекти, що 

оформлені не за правилами.  

Надіслані на конкурс матеріали не повертаються.  

Кожна сторона проводить незалежну експертизу проектів згідно з 

процедурою, що встановлена цією стороною. Метою експертизи є оцінка 

наукового рівня проекту, можливостей його виконання, подання 

рекомендацій про доцільність та обсяг його фінансування. Експерти 

оцінюють фундаментальність наукових досліджень, актуальність проекту для 

даної галузі знання, новизну поставленої проблеми, чіткість викладання 

задуму, науковий потенціал автора (авторського колективу), перспективи 

реалізації проекту.  

Експертизу проходять тільки допущені до конкурсу заявки. 

Рекомендаційні листи Президія НАН України не розглядає.  

Інформація щодо проходження експертизи – конфіденційна. Відповідно 

до встановлених правил експерти і співробітники не мають права її 

розголошувати. Підсумки конкурсу підбиваються сторонами спільно не 

пізніше II кварталу 2015 р. на підставі результатів експертизи та відповідно 

до бюджету конкурсу.  

Рішення про підтримку та обсяги фінансування української частини 

проектів затверджується постановою Президії НАН України. Результати 

конкурсу повідомляються керівникам проектів (Оголошується спільний 

конкурс наукових проектів Національної академії наук України та 

Національної академії наук Білорусі // Національна академія наук України 

(http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 13.03). 

 


