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Керівникам наукових установ 
 

 

Щодо державних іменних стипендій 

найкращим молодим вченим з метою 

увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу Героїв України – Героїв 

Небесної Сотні 
 

Державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій 

Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної 

Сотні (далі – стипендії) призначаються за вагомий внесок у розвиток української 

науки як важливої складової захисту національних інтересів України, за 

посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних 

та гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти. 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України запрошує до 

участі у конкурсному відборі молодих вчених закладів вищої освіти, наукових 

установ, рад молодих вчених при органах виконавчої влади. Відбір претендентів  

відбувається за кількома номінаціями: 

 стипендія імені Дмитра Максимова; 

 стипендія імені Назарія Войтовича; 

 стипендія імені Романа Гурика; 

 стипендія імені Устима Голоднюка; 

 стипендія імені Юрія Поправки. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2020 року 

№1216,  до 4 листопада 2020 року заклади вищої освіти, наукові установи, ради 



молодих вчених при органах виконавчої влади мають подати до директорату 

науки та інновацій МОН такі документи: 

- мотивоване подання щодо призначення стипендії, в якому зазначаються 

наукові здобутки претендента та його активна громадянська позиція, за підписом 

керівника закладу вищої освіти, наукової установи або голови ради молодих 

вчених при органі виконавчої влади;  

- мотиваційний лист претендента щодо участі в конкурсі із зазначенням 

номінації відповідно до пункту 2 Положення  про державні іменні стипендії 

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та 

вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні (далі – Положення); 

- витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної, 

технічної) ради закладу вищої освіти чи наукової установи або засідання ради 

молодих вчених при органі виконавчої влади; 

- відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем його 

основної роботи (навчання), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік 

народження, повне найменування організації, де він працює (навчається), посада, 

науковий ступінь, вчене звання; наявність державних нагород; контактний номер 

телефону, адреса електронної пошти; 

- перелік наукових публікацій претендента за останні три роки, підписаний 

ним і завірений ученим секретарем закладу вищої освіти чи наукової установи; 

- копії найважливіших (на думку претендента) праць (не більше трьох), для 

монографій і посібників - копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації. 

Претендент має право надавати інші документи (рекомендаційні листи, 

копії документів про відзнаки, посилання на реалізовані проекти (заходи), фото- 

та відеоматеріали, що засвідчують його активну громадянську позицію щодо 

захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, 

національних інтересів держави, її європейського вибору, а також здобутки у 

формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму.  

Ознайомитися додатково з Положенням проведення відбору можна за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2018-%D0%BF#Text. 

До 13 листопада 2020 року Конкурсна комісія з відбору претендентів має 

визначити перелік конкурсантів, які рекомендовані до призначення державних 

іменних стипендій. Результати конкурсу будуть оприлюднені до 20 листопада 

2020 року. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2018-%D0%BF#Text


Звертаємось до керівництва Вашої установи з проханням сприяти у 

розповсюдженні вищевикладеної інформації та залучати молодих вчених до 

участі у відборі.  

 

 

 

З повагою, 

Голова Ради                Олеся Ващук 
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