
додаток1 до листа
директорату науки та iнновацiй

Мiнiстерстваосвiти i науки Укра.і.ни
вiд10.09.2021 №7/365-21

про конкурс нА здоБуття прЕм1й 1мЕн1 видАтних
УЧЕ1ШХ УКРА1.НИ У 2021РОЩ

нАц1онАльнА АкАдЕм1я нАук укрАЁни

оголошу€ конкурс
нА здоБуття прЕм1й 1мЕн1 видАт1шх учЕ1шх укрА1.ни

З  метою  вiдзначення  вчених,  якi  опублiкували  найкращi  науковi
працi,  здiйснили  винаходи  i  вiдкриття,  що  мають  важливе  значення  для
розвитку науки i економiки Укра.і.ни, Нацiональна академiя  наук Укра.і.ни
присуджу€ премi.і. iменi видатних учених Укра.і.ни.

***

1.  У  конкурсi  на  здобуття  премiй  iменi  видатних  учених  можуть
брати участь:

а) дiйснi члени i члени-кореспонденти НАН Укра.і.ни незалежно вiд
мiсця .і.х постiйно.і. роботи;

б) окремi Особи, якi п.рацюють у наукових установах, закладах вищо.і.
освiти,   на  пiдпри€мствах  i   в  органiзацiях,  розташованих  на  територi.і.
укра.,'ни;

в) колективи авторiв, якi виконали запропоновану на здобуття премi.і.
роботу,   якщо   бiльшiсть   авторiв   працю€   в   установах,   передбачених
пiдпунктом "б" цього пункту.

2. Право висунути роботи на здобуття iменних премiй нада€ться:
а) дiйсним членам i членам-кореспондентам НАН Укра.і.ни;
б)    науковим    установам,    закладам    вищо.і.    освiти,    дослiдним

лабораторiям i станцiям, конструкторським бюро;
в) науково-технiчним радам мiнiстерств i вiдомств Укра.і.ни;
г) науковим радам з проблем науки;
д) технiчним радам промислових пiдприсмств;
€) науковим та iнженерно-технiчним асоцiацiям i товариствам.
3.   Колектив,   висунений   на   здобуття   iменно.і.   премi.і.,   повинен

включати лише основних авторiв, чий внесок був найвагомiшим. Загальне
число авторiв не повинно перевищувати трьох осiб. до складу авторського
колективу  не  включаються  особи,  якi  вже  були  ранiше  удосто€нi  цi€.і.
iменно.і.премi.і..



4. На здобуття iменних премiй можуть бути  висуненi:
• науковi працi лише пiсля того, як мине не менше 6 мiсяцiв, але не

бiльше 5 рокiв пiсля .і.х опублiкування;
• винаходи    й    вiдкриття   -пiсля   .і.х   впровадження   у   народне

господарство.
5.  Граничний  термiн  подання  роботи  на  конкурс  -  1  листопада

2021  р.
6.  Органiзацi.і.  та  окремi  особи,  якi  висунули  наукову  працю  на

здобуття  iменно.і.  премi.і.,  подають  .і-і.  до  вiдповiдного  вiддiлення  НАН
Укра.і.ни на бланку органiзацi.і. з написом "На здобуття премi.і. iменi ...":

а)  опублiковану  працю  (серiю  праць)  або  матерiали  про  наукове
вiдкриття (винахiд);

б) анотацiю, що включа€ наукову характеристику працi та висновки
щодо   .і-і.   значення   для    розвитку    науки    i    народного    господарства
(укра.і.нською мовою);

в) копi.і. авторських свiдоцтв та посвiдчень про вiдкрипя;
г)  у  вiдповiдних  випадках документи  про  впровадження  роботи  у

народне   господарство   (копi.і.  постанов,   наказiв,   актiв  та  довiдок  про
технiко-економiчнi показники впровадження);

д) акти випробувань (для нових конструкцiй машин, технологiчних
процесiв тощо);

с) вiдгуки науково.і. громадськостi, преси про роботу;
ж)  щетал:ьну  діоЁідку  у  вiдсотково-цuфровiй  формi  ггро  т:ворчий

внесок  кожного  члена  авторського  колективу  у  висунену  на  конкурс
роботу.    довiдка  склада€ться  окремо  на  кожного  автора  i  пiдпису€ться
керiвником  установи  за мiсцем  роботи  автора та скрiплюсться  гербовою
печаткою;

з)  бiографiчнi  вiдомостi  про  автора  (авторiв)  (прiзвище,  iм'я,  по
батьковi, рiк та мiсяць народження, спецiальнiсть, почесне звання, вчений
ступiнь, вчене звання, посада, службова та домашня адреси, службовий та
домашнiй  телефони;   iдентифiкацiйний   код  автора)  у   2   примiрниках,
пiдписанi  ним,  а  .і.х  вiдповiднiсть  засвiдчена  керiвництвом  i  гербовою
печаткою установи за мiсцем роботи, а такожкольорове персональне фото
9 х 12 у паперовому та електронному виглядi.

Ус;\    ма:геFіа]т    тюща;ютъся    у    двох    iдентuчно    оформлених
ирі4wі.рwимLхна адресу:  01601,  м.Ки.і.в,   Ьул.  Володимирська,  54,  Президiя
Нацiонально.і. академi.і. наук Укра.і.ни (телефони для довiдок:  (044) 239-64-
24; (044) 239-64-63).

На конкурс не приймаються роботи, якi були удосто€нi державно.і.
премi.і. Укра.і.ни, iменних премiй Росiйсько.і. АН, НАН Укра.і.ни i галузевих
академiй   кра.і.н   СНд   або   спецiальних   премiй   iнших   вiдомств,   що
присуджуються за конкурсами.

Не  приймаються  на конкурс  i  збiрники  наукових праць бiльш  нiж
трьох авторiв.



ОГОЛОШУ€ТЬСЯ КОНКУРС НА ТАК1 ПРЕМП.:

1.  Премiя  iменi  О.I.Ахi€зера  -за  видатнi  науковi  роботи  в  галузi
теоретично.і.   фiзики   та   фiзики   плазми   (Вiддiлення   ядерно.і.   фiзики   та
енергетики).

2. Премiя iменi О.О.Богомолщя - за видатнi науковi роботи в галузi
фiзiологi.і. та  патофiзiологi.і. (Вiддiлення  бiохiмi.і.,  фiзiологi.і. i  молекулярно.і.
бiологi.і. НАН Укра.і.ни).

3.  Премiя  iменi  О.1.Бродського -за видатнi  науковi  роботи  в  галузi
теорi.і.  хiмiчно.і.  будови,  кiнетики  i  реакцiйно.і.  здатностi  (Вiддiлення  хiмi.і.
НАН Укра.і.ни).
4.   Премiя   iменi   Г.А.Гамова  -   за   видатнi   результати   у   галузi   теорi.і.
фундаментальних взасмодiй, аскрофiзики i космологi.і. (Вiддiлення  фiзики i
астрономi.і. НАН Укра.і.ни).

5.  Премiя  iменi  В.М.Глушкова  -  за  видатнi  досягнення  в  галузi
кiбернетики, загально.і. теорi.і. обчислювальних машин i систем (Вiддiлення
iнформатики НАН Укра.і.ни).

5.  ЧРеМiЯ  iМенi  О.М.динника  -  за видатнi  науковi  роботи  в  галузiмеханіки і машинобудування (Вiддiлення механiки НАН Укра.і.ни).
7.  Премiя  iменi    М.М.доброхотова  -  за  видатнi  науковi  роботи  в

галузi    металургi.і.   та   матерiалознавства   (Вiддiлення    фiзико-технiчних
проблем матерiалознавства НАН Укра.і.ни).

8. Премiя iменi д.К.Заболотного - за видатнi науковi роботи в галузi
мiкробiологi.і.,  вiрусологi.і.,  епiдемiологi.і.  (Вiддiлення  бiохiмi.і.,  фiзiологi.і.  i
молекулярно.і. бiологi.і. НАН Укра.і.ни).
9.   Премiя   iменi   М.М.Крилова  -  за  видатнi   науковi  роботи   в   галузi
нелiнiйно.і.  механiки  та  прикладно.і.  математики  (Вiддiлення  математики
mн укра.,.ни).

10.  Премiя iменi А.Ю.Кримського -за видатнi науковi працi в галузi
сходознавства (Вiддiлення iсторi.і., фiлософi.і. та права НАН Укра.і.ни).

11. Премiя iменi Г.В.Курдюмова -за видатнi роботи в галузi фiзики
металiв  та  фiзичного  матерiалознавства  (Вiддiлення  фiзики  i  астрономi.і.
НАН Укра.і.ни);

12.    Премiя  iменi  М.О.Лавренть€ва  -  за  видатнi  науковi  роботи  в
галузi математики (Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни).

13.   Премiя   iменi   €.К.Лазаренка  -  за  видатнi  результати  в  галузi
мiнералогi.і-і.,  кристалографi.і.  i  петрографi.і.  (Вiддiлення  наук  про  Землю
НАН Укра.і.ни).

14.  Премiя iменi Ю.О.Митропольського-за видатнi науковi роботи в
галузi  математики  та  нелiнiйно.і.  механiки  (Вiддiлення  математики  НАН
укра.,.ни).
15.   Премiя   iменi   Н.д.Моргулiса  -за  видатнi   роботи   в   галузi   фiзики
поверхнi  та  фiзично.і.  i  наноелектронiки(Вiддiлення  фiзики  i  астрономi.і.
НАН Укра.і.ни).



16.Премiя  iменi  О.О.Потебнi  -  за  видатнi  науковi  роботи  в  галузi
мовознавства,    фiлософi.і.,    мови    та    народно.і.    творчостi    (Вiддiлення
лiтератури, мови та мистецтвознавства НАН Укра.і.ни).

17.  Премiя  iменi  К.д.Синельникова  -  за  видатнi  роботи  в  галузi
ядерно.і. фiзики (Вiддiлення ядерно.і. фiзики та енергетики НАН Укра.і.ни).

18.  Премiя  iменi  В.I.Трефiлова -за видатнi  роботи  у  галузi  фiзики
мiцностi i  пластичностi матерiалiв (Вiддiлення фiзико-технiчних проблем
матерiалознавства НАН Укра.і.ни).
19.  Премiя  iменi  М.1.Туган-Барановського -за  видатнi  науковi  роботи  в
галузi економiки (Вiддiлення економiки НАН Укра.і.ни).

20. Премiя iменi М.Г.Холодного - за видатнi науковi роботи в галузi
ботанiки, фiзiологi.і. та екологi.і. рослин (Вiддiлення загально.і. бiологi.і. НАН
укра.,.ни).

21. Премiя iменi В.М.Хрущова -за видатнi  науковi роботи в галузi
електроенергетики     та    електротехнiки     (Вiддiлення     фiзико-технiчних
проблем енергетики НАН Укра.і.ни).

22.   Премiя   iменi  д.Ф.Чеботарьова  -  за  видатнi   роботи   в  `галузi
геронтологi.і.  та  герiатрi.і.  (Вiддiлення  бiохiмi.і.,  фiзiологi.і.  i  молекулярно.і.
бiОЛОГi.1. НАН УКРа.1.НИ).

23.  Премiя  iменi  Ф.I.Шмiта  -  за  видатнi  науковi  роботи  в  галузi
мистецтвознавства    i    культурологi.і.   (Вiддiлення    лiтератури,    мови    та
мистецтвознавства НАН Укра.і.ни).

24.Премiя   iменi   Л.В.Шубникова-   за   видатнi   роботи   у   галузi
експериментально.і. фiзики (Вiддiлення фiзики i астрономi.і. НАН Укра.і.ни).

25.   Премiя   iменi   М.К.Янгеля   -   за   видатнi   досягнення   в   галузi
прикладно.і. i технiчно.і. механiки та ракетно-космiчно.і. технiки  (Вiддiлення
механiки НАН Укра.і.ни).

26. Премiя iменi Ф.Г.Яновського - за видатнi науковi роботи в галузi
терапi.і., клiнiчно.і. бактерiологi.і. та iмунологi.і. (Вiддiлення бiохiмi.і., фiзiологi.і.
i молекулярно.і. бiологi.іНАН Укра.і.ни).



додаток 2 до листа
директорату науки та iнновацiй

Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни
вiд  10.09.2021  № 7/365-21

про конкурс нА здоБуття прЕм1й для студЕнт1в зАклАд1в
вищо1. осв1ти I молодих учЕних, що присуджуються

нАщонАльною АкАдЕм1сю
НАУК УКРА1.НИ У 2021 РОЩ

нАц1онАльнА АкАдЕм1я нАук укрАЁни

оголошу€ конкурс
нА здоБуття прЕм1й для молодих учЕних I студЕнт1в

зАклАд1в вищо1. осв1ти
зА крАщ1 нАуков1 роБоти

За роботи в галузi природничих, технiчних i соцiогуманiтарних наук
Президiя  НАН  Укра.і.ни  щороку  (в  лютому)  присуджу€  чотирнадцять
премiй для молодих учених i чотирнадцять премiй для студентiв закладiв
вищо.і.  освiти.  Премi.і.  присуджуються  окремим  авторам  або  колективу
авторiв за кращi науковi роботи, а також за серi.і. наукових робiт з €дино.і.
тематики, за вiдкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження
премi.і.,   повинен   включати   лише   основних   авторiв,   чий   внесок   був
найвагомiшим, i складатися не бiльш як з трьох осiб. Особам, удосто€ним
премiй, на загальних зборах вiдповiдного вiддiлення Нацiонально.і. академi.і.
наук Укра.і.ни вручаються дипломи встановленого зразка.

На  конкурс  не  приймаються  роботи,  якi  ранiше  були  удостоснi
премiй  НАН Укра.і.ни,  галузевих академiй  або  спецiатIьних  премiй  iнших
вiдомств, що присуджуються за конкурсами.

Не приймаються на конкурс також збiрники наукових робiт рiзних
авторiв.

***

1. В конкурсi можуть брати участь науковi спiвробiтники, викладачi,
стажери-дослiдники, аспiранти науково-дослiдних установ, закладiв вищо.і.
освiти вiком до 35 рокiв включно, студенти, а також аспiранти та студенти
зарубiжних кра.і.н, якi навчаються в наукових установах та закладах вищо.і.
освiти Укра.і.ни.

2. Право висувати кандидатiв на здобуття премiй нада€ться: ученим
радам  наукових  установ  i  закладiв  вищо.і.  освiти,  колегiям  (президiям)
мiнiстерств     i     вiдомств     Укра.і.ни,     технiчним     радам     промислових
пiдприсмств, конструкторських бюро, радам наукових i науково-технiчних
товариств, що пiдтверджу€ться витягом з протоколу засiдання вчено.і. ради
установи або вiдповiдного органу пiдпри€мства, Органiзацi.і., чи вiдомства.



Роботи,  виконанi  молодими  вченими,  приймаються  НацiОнальною
академi€ю наук Укра.і.ни на конкурс за поданням вiдповiдних мiнiстерств,
вiдомств, органiзацiй та рад.

3. Граничний термiн подання роботи на конкурс -15 грудня 2021 р.
4. Органiзацiя, яка висунула роботу на присудження премi.і. молодим

ученим  та  студентам,  пода€  до  Президi.і.  НАН  Укра.і.ни  (01601,  м.  Ки.і.в,
вул. Володимирська, 54, телефони для довiдок: (044) 239-64-24; (044)  239-
64-63) в оформленому належним чином виглядi з написом на титульному
аркушi:   ``На   здобуття   премiй   НАН  Укра.[.ни  для   молодих  учених
(студентiв)"  та  зазначенням  вiддiлення  НАН  Укра.і.ни  вiдповiдно  до
тематики роботи:

а) офiцiйний лист установи щодо направлення конкретно.і. роботи на
конкурс  (на  бланку)  в  2-х  примiрниках,  скрiплений  гербовою  печаткою
установи;

б) обгрунтоване подання, що включа€ назву, наукову хара-ктеристику
роботи й коротку анотацiю;

в) опублiковану наукову роботу (серiю робiт), матерiали наукового
дослiдження або винаходу у 2-х iдентично оформлених примiрниках -.на
конкурс молодих учених;

г) наукову роботу, матерiали наукового дослiдження або винаходу в
1 примiрнику - на конкурс студентiв;

д)  конкретну  довiдку  у  вiдсотково-цифровiй  формi  про  творчий
внесок кожного члена авторського колективу, який склада€ться з двох чи
трьох осiб, у роботу або серiю робiт, висунених на конкурс;

е)  довiдку  про  те,  що  роботи,  якi  подаються  на  конкурс,  не  було
ранiше удосто€но премiй НАН Укра.і.ни, кра.і.н СНд та iн.;

€)  не  менше  двох  рецензiй  стороннiх  органiзацiй  (3  зазначенням
•і.хньо.і. адреси);

ж)  вiдомостi  про  автора:  прiзвище,  iм'я,  по  батьковi,  повна  дата
народження,  мiсце  роботи,  науковий  ступiнь  й  посада  (для  студентiв -
заклад вищо.і. освiти, факультет, курс у розгорнутому виглядi), домашня та
електронна адреси, номер телефону (службовий, домашнiй та мобiльний),
ксерокопiя довiдки про надання iдентифiкацiйного коду;

з)  згоду  на  збiр  та  обробку  персональних  даних  (на  вiдповiдному
бланку).

Bci  матерiали,  якi  подаються  на  конкурс,  повиннi  бути  вiдповiдно
оформленi:   роботи   (неопублiкованi)   пiдписанi   авторами,   довiдки   i
рекомендацi.і. - керiвниками  установ  (закладiв  вищо.і. освiти)  та  скрiпленi
печаткою   дано.і.   установи.   Сторiнковий   обсяг   кожного   супровiдного
документа не регламенту€ться.

5.  Роботи,  оформленi  неналежним  чином,  до  участi  в  конкурсi  не
допускаються.

6.  Роботи,  за  якi  не  присуджено  премi.і.,  не  зберiгаються  в  НАН
Укра.і.ни i за бажанням можуть бути поверненi вiдповiдними вiддiленнями•і.хнiм авторам.



додаток 3 до листа
директорату науки та iнновацiй

Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни
вiд 10.09.2021  № 7/365-21

Про конкурс на здобуття
Золото.і. медалi iменi В.1.Вернадського
Нацiонально.і.академi.і.\наукУкра.і.ни

у 2021 роцi

Нацiональна академiя наук Укра.і.ни  оголошу€ конкурс
на здобупя ЗОлото.і. медалi iменi В.1.Вернадського

Нацiонально.і. академi.і. наук Укра.і.ни

З   метою   вiдзначення   вчених   за   видатнi   досягнення   в   галузi
природничих,  технiчних та  соцiогуманiтарних наук,  на  честь  першого
президента  Укра.і.нсько.і.  академi.і.  наук  -  видатного  вченого,  академiка
Володимира   1вановича   Вернадського,   а   також   з   нагоди   85-рiччя
створення   Академi.і.   Нацiональною   академi€ю   наук   Укра.і.ни   було
засновано Золоту медаль iменi В.1.Вернадського.

Щорiчно    до    дня    народження    академiка    В.1.Вернадського
(12  березня)  присуджуються  двi  золотi  медалi  -  одна  вiтчизняному  i
одна зарубiжному вченому.

***

1. Медаль присуджусться лише окремим особам персонально як за
окремi науковi досягнення, так i за сукупнiсть наукових праць.

Одна  i  та  ж  особа  не  може  бути  нагороджена  медаллю  бiльше
одного разу.

2.  Медаль  не  присуджусться  посмертно,  окрiм  випадку,  коли
лауреат помер пiсля прийняття рiшення про його нагородження.

3.  У  конкурсi  на  здобуття  Золото.і.  медалi  iменi  В.1.Вернадського
можуть брати участь:

а) дiйснi члени i члени-кореспонденти НАН Укра.і.ни незалежно вiд
МiСЦЯ .1.Х ПОСТiйНО.l. РОбОТИ;

б) зарубiжнi вченi;



2

в)  окремi  особи,  якi  працюють  у  наукових  установах,  закладах
вищо.і.  освiти,   на  пiдпри€мствах   i   в  органiзацiях,   розташованих  на
територi.і. Укра.і.ни.

4.   Право   висунення   робiт   на   здобуття   Золото.і.   медалi   iменi
В.1.Вернадського нада€ться:

а) дiйсним членам, членам-кореспондентам та iноземним членам
ГLАН Укра.і.ни;

б) науковим установам, закладам вищо.і. освiти та науковим радам
НАН Укра.і.ни;

в)     науковим     та     науково-технiчним     товариствам,     iншим
громадським об'€днанням учених;

г)  науково-технiчним  (технiчним)  радам  мiнiстерств,  вiдомств,
науково-виробничих  об'сднань,  конструкторських  бюро,  промислових
пiдприсмств.

5. Право представлення кандидатур на здобуття медалi нада€ться
вiддiленням НАН Укра.і.ни.

6.   Органiзацi.і.  або  окремi  особи,   що  висунули  кандидата  для
присудження медалi, до  12  листопада 2021  р.  подають  сво.і. пропозицi.і.
разом з мотивуванням до вiдповiдного вiддiлення НАН Укра.і.ни, в тому
числi розгорнуту iнформацiю про номiнанта та його науковi досягнення
i здобутки (до 3 сторiнок). Мотивоване подання повинне мiстити:

6.1.   Наукову характеристику робiт з висвiтленням .і.х значення для
розвитку    науки,     народного    господарства,    суспiльства    (надання
опублiкованих праць, матерiалiв вiдкриттiв та винаходiв не обов'язкове).

6.2.  Вiдомостi про автора (прiзвище, iм'я, по батьковi, повна дата
народження,  перелiк  основних  наукових  праць,  вiдкрипiв,  винаходiв,
науковий ступiнь, вчене звання, мiсце роботи, посада, домашня адреса),
а  також   кольорове   персональне   фото   9   х   12   у   електронному  та
паперовому виглядi.

7. Усi матерiали подаються у двох примiрниках за адресою:
01601,  Ки.і.в,  вул.  Володимирська,  54,  Президiя  Нацiонально.і.  академi.і.
наук Укра.і.ни (телефони для довiдок: (044) 239-64-24; (044) 239-64-63).


