Деканам факультетов
Национального педагопчного
ушверситету !меш М.П.Драгоманова
Щодо подання претенденНв на здобуття
стипендп Кабшету MmicTpie Украши
для молодих учених на 2020 - 2022 роки
Зпдно з Положениям, затвердженим Постановою, а також Умовами та
порядком проведения конкурсу на здобуття стипендш Кабшету MmicTpiB УкраУни
для молодих вчених, затвердженим ршенням президп КомНету з Державних
премш Украши в гaлyзi науки i технжи (дал! - Комггет) вщ 26 квНня 2017 року №
4, висунення oci6 на здобуття стипендш здшснюеться за мюцем ixHboi основно!
роботи (навчання) Радами ЗВО, НУ за письмовою рекомендацию не менте
двох докторш наук, особисто об1знаних з науковими досягненнями i зд1бностями
молодого вченого.
BiK претенденНв на здобуття стипендш, не може перевищувати 33 роюв для
oci6, ям мають вишу осв1ту не нижче другого (мапстерського) р1вня, та 38 рок1в
для oci6, ям мають науковий ступшь доктора наук або навчаються в докторантур!,
на час Ух висунення для участ! у конкурс! на здобуття стипендш.
Обов’язковою умовою для здобуття стипендш е наявшсть у претендента
вагомих наукових результаНв, а також можливють проводити науков!
дослщження.
Пропозицп щодо претенденте необхщно подати до Ради молодих вчених
(Центральний корпус, вул. Пирогова, 9, к!м. 1-аП, Терепищому Серпю
Олександровичу або на пошту terepyshchyi@gmail.com) до 20 лютого 2020 р.
разом з наступними документами:
1) лист-подання (пщписаний деканом факультету), у якому вщзначити
найвагом!ип навчальн! та науков! здобутки претендента;
2) витяг з ршення вщповцщо!’ кафедри про рекомендащю претендента до
учасН у конкурс!;
3) список публжацш у журналах, що реферуються наукометричними базами
SCOPUS та Web of Science;
4) список опублжованих монографш (одноос!бних та колективних);
5) список пщручниюв та пос!бник!в та шших навчально-методичних робН;
6) список публжацш у фахових журналах;
7) список науково-дослщних робгг (проекНв) у яких бере участь молодий
учений (на замовлення закордонних установ, за державним замовленням
та за госпдоговорами) (за наявност!);
8) список в!тчизняних та закордонних патенНв i лщенцш (за наявност!).
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