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Розпочався конкурс у наукову раду Національного фонду 

досліджень – подати документи можна до 7 вересня 

Почався перший етап запуску роботи Національного фонду досліджень 

(НФД) – відбір кандидатів до Наукового комітету Фонду. Відповідний 

конкурс оголосив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і 

технологій. Саме він є Наглядовою радою НФД та повинен на конкурсних 

засадах обрати Науковий комітет Фонду  (Офіційний сайт Міністерства 

освіти і науки України). 

Висувати кандидатів на конкурс можуть: 

• Національна академія наук України; 

• національні галузеві академії наук; 

• наукові установи, заклади вищої освіти; 

• громадські наукові організації. 

Водночас самовисування кандидатів не передбачено. 

Майбутні члени Наукової ради Фонду повинні мати високу наукову 

репутацію, досвід у міжнародних проектах, бути громадянами України, 

володіти українською та англійською мовами, мати науковий ступінь та 

понад 10 років наукового стажу, впровадити у виробництво щонайменше два 

патенти на винахід тощо. Повний перелік вимог можна переглянути в 

Положенні про конкурс. 

Загалом до Наукової ради НФД обиратимуть 30 осіб. Вони 

працюватимуть в таких секціях: 

• природничих, технічних наук та математики (14 членів); 

• біології, медицини та аграрних наук (9 членів); 

• соціальних та гуманітарних наук (7 членів). 

Членів Наукової ради обиратимуть не більш як на 4 роки. Кожні 2 роки 

має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу ради. 

Для подання кандидата на конкурс треба надати такі документи: 

• витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради 

(загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення 

кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим 

кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом 

(напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має 

представляти у відповідній секції  Наукової ради; 

• заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я 

голови Ідентифікаційного комітету; 

• анкету кандидата; 

• копію паспорта громадянина України; 

• копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату 

найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання; 

• письмову згоду кандидата на обробку персональних даних. 

Документи оформлюються українською мовою. Вони подаються в 

електронному (на пошту uasciencecops@gmail.com) та паперовому вигляді 
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(на адресу: вул. Володимирська, 58, каб. 38, м. Київ-33, МСП, 01601, Наукова 

бібліотека ім. М. Максимовича (Науковий комітет НРПРНТ – 

Ідентифікаційний комітет). 

Документи приймають до 23 год. 59 хв. 7 вересня 2018 року. Результати 

планують оприлюднити 17 вересня 2018 року. 

Більше інформації дивіться у Вимозі щодо оформлення документів, 

Положенні про конкурс, Офіційному оголошенні. 

Докладніше про участь у конкурсі та заповнення анкети можна 

дізнатися за телефоном 097 117 38 06 або надіславши лист на електронну 

пошту uasciencecops@gmail.com 

Необхідні документи можна також завантажити на Урядовому порталі. 
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