
24.01.2019   

Триває прийом робіт на здобуття Державних премій України в 

галузі науки і техніки 2019 року 

До 1 квітня 2019 р. Секретаріат Комітету з Державних премій України в 

галузі науки і техніки проводить прийом робіт для участі у конкурсі зі 

здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки  (Національна 

академія наук України). 

Зазначена премія є державною нагородою України, яка присуджується 

за: 

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку 

гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на 

суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у 

світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати 

фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, 

роботи, які на основі новітніх результатів світової гуманітаристики 

формують сучасний погляд на історію України (у тому числі дослідження 

щодо формування державності та боротьби за незалежність України в різні 

періоди, щодо Голодомору 1932–1933 рр. та боротьби українського народу 

проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів під час Другої 

світової війни, а також про вклад України у перемогу антигітлерівської 

коаліції) і сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, 

сприяють інтеграції України до європейського гуманітарного простору; 

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, 

зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення 

національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження 

нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що 

відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової 

медицини; 

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки; 

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-

технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і 

сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення 

підготовки майбутніх спеціалістів. 

Щороку присуджується до 15 таких премій. 

Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі проводиться 

науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що 

має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»), за рішенням її вченої (наукової, науково-

технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських 

наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, а підручників – колегією Міністерства освіти і науки 

України.  

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і 

техніки приймає роботи на здобуття зазначених премій з січня 2019 р.. 
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Порядок висунення робіт, які подаються для участі у конкурсі, та 

оформлення документів викладено у відповідній інструкції, розміщеній на 

офіційному веб-сайті Комітету. 

Консультації щодо оформлення згаданих документів та прийняття робіт 

здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03680, м. Київ, 

вул. Антоновича, 51, кім. 1212;тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300. 
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