МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Національного
університету
«Чернігівська політехніка»
26 жовтня 2020 р., протокол № 8
Введено в дію наказом ректора
від 26 жовтня 2020 р. №78

ПОРЯДОК
відбору кандидатів на отримання державних іменних стипендій
найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та
вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні
в Національному університеті «Чернігівська політехніка»

Чернігів 2020

1.

Загальні положення.

1.1. Порядок відбору кандидатів на отримання державних іменних стипендій
найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та
вшанування подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні (далі - Стипендії) в
Національному університеті «Чернігівська політехніка» (далі – Університет)
розроблено відповідно до «Положення про державні іменні стипендії найкращим
молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу
Героїв України - Героїв Небесної Сотні», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2018 р. №1017 та Положення про наукове
товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених Національно університету
«Чернігівська політехніка», затвердженого протоколом засідання вченої ради
Національного університету «Чернігівська політехніка» від 31.08.2020 р. №6 та
введеним в дію наказом в.о. ректора від 31.08.2020 р. №26.
1.2. Конкурс на здобуття Стипендії оголошується наказом МОН України.
1.3. 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 з таких номінацій:
стипендія імені Дмитра Максимова;
стипендія імені Назарія Войтовича;
стипендія імені Романа Гурика;
стипендія імені Устима Голоднюка;
стипендія імені Юрія Поправки.
1.4. Стипендії призначаються щороку наказом Міністерства освіти і науки
України у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
встановленому на початок року. Виплата розпочинається з 1 січня наступного
року після року, в якому проводився конкурс на здобуття Стипендії.

2.

Основні критерії відбору претендентів.

2.1. На здобуття Стипендії можуть висуватися наукові, науково-педагогічні
працівники, аспіранти, докторанти Університету, вік яких станом на 1 січня року,
в якому розпочинається виплата Стипендій, не може перевищувати 35 років для
осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років
для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі.
2.2. Обов’язковою умовою для здобуття Стипендії є наявність вагомих наукових
результатів з наукового напряму, в якому претендент працює або за яким
навчається (не менше трьох з перерахованих форм: монографії, наукові статті,
зокрема опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web

of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного
напрямів), наукові доповіді, охоронні документи на інтелектуальну власність,
науково-методичні документи, звіти), його активна громадянська позиція щодо
захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина,
національних інтересів держави, її європейського вибору, а також у формуванні
національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму.
3. Порядок висунення претендентів.
3.1. Після оголошення Конкурсу на здобуття Стипендії завідувачі кафедр
подають голові Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених
Університету (далі – Товариство) службову записку (додаток 1) з прохання
розглянути запропоновані кандидатури та витяг з протоколу засідання кафедри
(додаток 2).
3.2. Координаційна рада Наукового товариства здобувачів вищої освіти та
молодих учених Університету на своєму засіданні заслуховує претендентів, які
надають в усній формі інформацію про свою наукову роботу та відкритим
голосуванням визначає претендентів, в кількості не більше 2 осіб, враховуючи
відповідність основним критеріям відбору претендентів.
3.3. За результатами відкритого голосування голова Товариства готує подання
на вчену або науково-технічну раду Університету з зазначенням відібраних
кандидатур.
3.4. Висунення претендентів на отримання Стипендії здійснюється відкритим
голосуванням на засіданні вченої або науково-технічної ради Університету.
3.5. Після засідання вченої або науково-технічної ради претенденту надається
витяг з протоколу засідання ради.
4. Перелік документів, які претендент подає до
Конкурсної комісії МОН з відбору претендентів на здобуття Стипендії.
4.1. Після отриманням витягу з протоколу засідання вченої або науковотехнічної ради, претендент готує наступні документи:
мотивоване подання щодо призначення Стипендії, в якому зазначаються
наукові здобутки претендента та його активна громадянська позиція, за підписом
ректора Університету;
мотиваційний лист претендента щодо участі в конкурсі із зазначенням
номінації відповідно до пункту 3 цього Порядку;
відомості про претендента, завірені відділом кадрів, а саме: прізвище,
ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, повне найменування
Університету, 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 вченим секретарем Університету;
копії найважливіших (на думку претендента) праць (не більше трьох), для
монографій і посібників - копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації.
4.2. 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.
4.3. Витяг з рішення вченої або науково-технічної ради Університету разом з
пакетом документів та супровідним листом надсилається до Конкурсної комісії
при МОН України.

Додаток 1
Подання
голові Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених
Національного університету «Чернігівська політехніка»
Голові Наукового товариства
здобувачів вищої освіти та молодих
учених Національного університету
«Чернігівська політехніка»
___________________________
завідувача кафедри
___________________________
___________________________
ПОДАННЯ
Прошу розглянути на засіданні Координаційної ради Наукового товариства
здобувачів вищої освіти та молодих учених Національного університету
«Чернігівська
політехніка»
питання
щодо
висунення
кандидатури
__________________________________________________________________
(вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові претендента)

на отримання державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –
Героїв Небесної сотні.
Додаток: витяг з протоколу засідання кафедри від ________________ №_____.
Дата

Підпис

Додаток 2
Витяг з протоколу засідання кафедри
ВИТЯГ
з протоколу № __ від ___ __________ 20__ р.
засідання кафедри ______________________________
ПРИСУТНІ:…..
СЛУХАЛИ: Про рекомендацію щодо висунення кандидатури _________________
_______________________________________________________________________
на отримання державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –
Героїв Небесної сотні.
Звіт про наукові результати з наукового напряму, в якому претендент
працює або за яким навчається.
ВИСТУПИЛИ: науково-педагогічні працівники кафедри.
Відбувається відкрите (або таємне) голосування за рішенням кафедри.
«ЗА»
«ПРОТИ»
Утримались
УХВАЛИЛИ: за результатами відкритого (таємного) голосування (за-__, проти___, утримались__), враховуючи відповідність претендента критеріям відбору,
клопотати перед Координаційною радою Наукового товариства здобувачів вищої
освіти та молодих учених Національного університету «Чернігівська політехніка»
про висунення кандидатури ________________________________ на отримання
державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної
сотні.
Завідувач кафедри

__________

__________________

Секретар

__________

__________________

