МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО
РОЗВИТКУ
бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601, тел. (044) 287-82-49

Від ___26.01.2016___ № _18/4-7-16_
На № ___________

від ______________
Проректорам із наукової роботи вищих
навчальних закладів, директорам
наукових установ, що
належать до сфери управління
Міністерства освіти і науки України

Про атестацію наукової роботи
стипендіатів та подання претендентів
на здобуття стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994
р. № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» (далі
– Постанова) просимо до 20 лютого 2016 року:
1. Провести атестацію наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів
України для молодих учених та подати такі документи:
витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради
вищого навчального закладу, наукової установи (далі – відповідно ВНЗ, НУ)
щодо атестації наукової роботи стипендіата;
звіт стипендіата.
Зазначаємо, що наукова роботи молодих учених, яким призначено
стипендії до січня 2016 року, також підлягає атестації.
Звертаємо вашу увагу, що відповідно до «Умов та порядку проведення
конкурсу на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
учених», розроблених Комітетом з Державних премій України в галузі науки і
техніки (далі – Комітет) та розміщених на його веб-сайті, при досягненні
стипендіатом 35 років Комітетом припиняється виплата стипендій на підставі
подання та рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради ВНЗ, НУ, де
працює стипендіат, погодженим з Міністерством освіти і науки України.

2. Подати претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України
для молодих учених (далі – претенденти).
Відповідно до Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих учених, затвердженого Постановою, на здобуття стипендій
висуваються молоді вчені, які мають значний науковий доробок та можливість
проводити наукові дослідження.
Висунення осіб на здобуття стипендій здійснюється за місцем їхньої
основної роботи (навчання) вченими (науковими, науково-технічними) радами
ВНЗ, НУ за письмовою рекомендацією не менше двох докторів наук, особисто
обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення
про висунення приймається на засіданні вченої (наукової, науково-технічної)
ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3
присутніх членів ради.
ВНЗ, НУ, що належать до сфери управління МОН, надсилають:
1) супровідний лист;
2) лист-подання (на бланку ВНЗ, НУ), в якому зазначаються наукові
досягнення претендента, перспективність його наукової роботи та наявні
можливості щодо її проведення. Лист-подання підписується керівником ВНЗ
або НУ та скріплюється печаткою;
3) витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради
про висунення претендента з результатами таємного голосування, завірений
підписами та скріплений печаткою;
4) відомості про претендента, завірені відділом кадрів, де зазначається:
прізвище, ім’я, по батькові, дата та місяць народження (граничний вік для
претендента – 35 років);
повна назва організації, де він працює (навчається);
посада (для аспірантів – рік навчання);
науковий ступінь, вчене звання;
повна домашня та службова адреси, телефони;
5) відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента та
його науковий доробок, підписані проректором з наукової роботи ВНЗ або
директором НУ:
пріоритетний напрям наукових досліджень претендента відповідно до
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
пріоритетний тематичний напрям ВНЗ або НУ згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, за яким проводить
наукові дослідження претендент;
науковий доробок претендента за останні 5 років (у кількісному
показнику):
монографії: одноосібні, колективні;
наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором);
наукові статті у фахових журналах;
статті в збірниках матеріалів та тези доповідей;
вітчизняні патенти;
закордонні патенти та ліцензії;
підручники та посібники з грифом МОН;

підручники та посібники;
інша навчально-методична література.
Участь у виконані НДДКР:
за державним замовленням;
за замовленням закордонних установ;
за госпдоговорами;
6) список наукових публікацій претендента за останні 5 років, що
відповідає даним, зазначеним у пункті 5 цього листа, підписаний автором та
завірений проректором з наукової роботи ВНЗ або директорам НУ;
7) копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років (для
монографії – анотація обсягом до 2-х сторінок тексту);
8) рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних
з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого;
9) відомості про платіжні реквізити ВНЗ, НУ в Державній казначейській
службі України для перерахунку стипендій, підписані головним бухгалтером
ВНЗ, НУ;
10) згоди на обробку персональних даних претендентів для МОН та
Комітету за формами, що додаються.
Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується
в окремій теці. На лицьовому боці теки – надпис: на здобуття стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених, Міністерство освіти і науки України,
назва ВНЗ або НУ, прізвище, ім’я, по батькові претендента в стипендіати.
Документи претендентів, які не пройшли конкурсний відбір, а також
оформленні з порушенням зазначених вимог, збереженню та поверненню не
підлягають.
Документи, визначені пунктами 1 та 2 цього листа, надсилаються до
департаменту науково-технічного розвитку за адресою: бульвар Тараса
Шевченка, 16, м. Київ, 01601.
Водночас повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2016 рік» та постанови Кабінету Міністрів
України від 19 вересня 2012 р. № 872 щомісячний розмір стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених становить один прожитковий мінімум
для працездатних осіб, а саме: з 01 січня 2016 року – 1378 гривень, з 01 травня
2016 року – 1450 гривень, з 01 грудня 2016 року – 1550 гривень.
Разом з цим, просимо своєчасно повідомляти департамент науковотехнічного розвитку про звільнення з роботи стипендіатів, досягнення
стипендіатами 35-річного віку (разом з листом надсилається витяг з протоколу
засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради про припинення виплати
стипендії), а Комітет – про нові банківські реквізити ВНЗ та НУ.
Додаток: форми згод на обробку персональних даних на 3 арк.

Директор департаменту науковотехнічного розвитку
Вороненко О.В.
287-82-41

Д. В. Чеберкус

Додаток 1
до листа департаменту науковотехнічного розвитку
від
2016 р. №

ЗГОДА (особиста)
на обробку персональних даних

Я, _______________________________________________, (прізвище, ім’я та по
батькові)
(народився(лася) «___» __________ _______ року, шляхом підписання цього
тексту, надаю згоду Міністерству освіти і науки України на обробку моїх
персональних даних (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце навчання/роботи,
посада, номер телефону: домашнього, робочого, мобільного), особисті відомості
(вік, стать, освіта, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання),
дані про державні відзнаки, нагороди, з метою здійснення заходів щодо
матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, зокрема з
присудження державних премій та стипендій.
Ця згода надана на строк поки не мине потреба.
Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані
третім особам (Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки,
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, тощо, а у випадку
реорганізації зазначених третіх осіб – їхнім правонаступникам) тільки у випадках,
передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних третім
особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки
за погодженням зі мною.
«___» _________ ______ р.,
____________
(__________________________________)
Особу та підпис ______________________________________________ перевірено
особою, уповноваженою навчальним закладом на таку
перевірку:_________________________________________________________
(посада)
__________________________________________________________
__________М.П.
(прізвище, ім’я та по батькові)
(підпис)

Додаток 2
до листа департаменту
науково-технічного розвитку
від_________ 2016 № ____
Згода на збір та обробку персональних даних
Я, _____________________________________________________________________
що народився «____»______________ року, паспорт серії_______ №__________
виданий ________________________________________________________ року,
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки згоду на збір та обробку моїх
особистих персональних даних за допомогою інформаційної системи бази
«Комітет» та обговорення на офіційному веб - сайті Комітету з метою розгляду
роботи, представленої мною до Секретаріату Комітету.
Обсяг моїх персональних даних (ПІБ, дата народження, науковий ступінь,
академічне звання, спеціальність, місце роботи та займана посада, службова та
домашня адреса, номери телефонів), які оброблятимуться в базі персональних
даних «Комітет», визначається на підставі «Положення про Комітет з Державних
премій України в галузі науки і техніки».
Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом у
випадках, передбачених законодавством України.
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т. ч.
громадянство, особисті відомості (місце проживання фактичне, місце роботи,
посада, номери телефонів, науковий ступінь, академічне звання тощо) надавати
уточнену інформацію до Секретаріату Комітету для внесення моїх нових особистих
даних до бази персональних даних «Комітет».
« ___» ___________ 2016 року

_________________ підпис

Особу та підпис (претендента)______________ перевірено особою,
уповноваженою установою (організацією) на таку перевірку (посада, ПІБ, підпис)
М. П.
Я, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до
бази персональних даних Комітету з метою їх обробки в електронних базах
«Комітет» та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені
Законом України "Про захист персональних даних", і про осіб, яким мої дані
надаються, для виконання зазначеної мети.
___________________ 2 016 року

___________________(підпис)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляємо, що надані Вами відомості, включені до баз персональних даних,
володільцем яких є Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки з
метою їх обробки, для ведення обліку в межах, передбачених законодавством. Для
виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуть надаватись третім особам,
безпосередньо задіяним в обробці цих даних.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт
персональних даних має право:
1. Знати про місце знаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її
призначення та найменування, місце знаходження її володільця чи
розпорядження;
2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних.
Зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані,
що містяться у базі персональних даних;
3. Пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх
персональних даних органами державної влади, органами місцевого
самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;
4. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо
ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
5. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням,
ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання
відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову
репутацію фізичної особи.
6. Звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування до повноважень яких
належить здійснення захисту своїх персональних даних.
7. Застосовувати засоби правового захисту вразі порушення законодавства про
захист персональних даних.

