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Додатки до Інструкції 

Додаток 1 

 

Повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, 

підприємства відповідно до Статуту, яка висуває кандидата у стипендіати, 

із зазначенням підпорядкованості 

 

 

ПОДАННЯ 

на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України  

для молодих учених-докторів наук 

 

для виконання наукової(науково-технічної) роботи 

 

Назва роботи 

(галузь знань, до якої відноситься робота) 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові претендента на стипендію,  

посада, 

дата народження  

(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік подання 
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Додаток 2 

Анотація подання 

кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України  

для молодих учених – докторів наук 

 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора конкурсної наукової (науково-технічної) 

роботи (далі – робота), посада, науковий ступінь, вчене звання, дата народження. 

2. Назва роботи, галузь знань. 

3. Повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, 

підприємства із зазначенням підпорядкованості відповідно до Статуту, яка 

висуває роботу і в якій кандидат у стипендіати планує виконувати роботу. 

Обґрунтування можливості виконання роботи молодим вченим – доктором наук 

на базі визначеної наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, 

підприємства. 

4. Визначити орган: Міністерство освіти і науки України або за 

підпорядкуванням Національна академія наук України, національна галузева 

академія наук, відповідний центральний орган виконавчої влади, до якого 

планується подавати роботу відповідно до пп. 2.2 Інструкції. 

5. Обґрунтування новизни роботи у порівнянні з наявними даними. 

6. Обґрунтування актуальності та важливості роботи з урахуванням підпункту 

1.1. Інструкції. 

7. Мета, основні завдання і зміст роботи, ступінь її готовності. Зміст роботи 

викладається анотовано відповідно до поставлених мети і завдань. 

8. Методи і засоби дослідження, матеріали, які можуть бути оплачені у тому 

числі за рахунок стипендіальних коштів. 

9. Очікувані фундаментальні або прикладні наукові, чи науково-технічні 

результати виконання роботи. Вказати чи плануються публікації за матеріалами 

роботи, коли і в яких виданнях (у разі підготовки публікації, у ній слід вказати, 

що вона підготовлена у рамках виконання стипендіальної роботи Верховної Ради 

України). 

10. Прогнозне використання результатів роботи і запланована сфера їх 

застосування. 

11. Основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і 

визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень і 

впроваджень. 

12. Кількість та тип усіх публікацій претендента: монографії (окремо вказати 

одноосібні та колективні), підручники/посібники/методики тощо (зазначити які 

саме), статті, матеріали конференцій, тези, патенти (вказати країну), авторські 

свідоцтва, інші публікації, з усіх означити публікації, видані за кордоном. Навести 

загальні дані про цитування усіх праць та h-індекс претендента згідно з 

наукометричними базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших.  
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13. Кількість та тип публікацій за темою роботи (відповідно до Додатка 3), 

навести до трьох основних з них. 

14. Вказати, чи робота подається вперше. У разі якщо робота подавалася на 

Стипендію раніше і не пройшла, то вказуються зміни, яких набула робота після 

попереднього подання. Засвідчується претендентом, що конкурсна робота у 

межах цього подання не виконувалася раніше. 

15. У  разі отримання стипендії претендентом раніше наводиться рік отримання, 

назва роботи, короткий опис із зазначенням отриманих результатів. 

 

 

 

Кандидат на здобуття іменної стипендії  Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ  

 

Начальник відділу кадрів    Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ    

(Вчений секретар)      

МП 

 

дата заповнення 
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Додаток 2а 

Анотація подання 

кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України  

для молодих учених – докторів наук за визначеною Комітетом тематикою 

 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора конкурсної наукової (науково-технічної) 

роботи (далі – робота), посада, науковий ступінь, вчене звання, дата народження. 

2. Назва роботи, галузь знань. 

3. Повна назва наукової установи або організації, закладу вищої освіти, 

підприємства із зазначенням підпорядкованості відповідно до Статуту, яка 

висуває роботу і в якій кандидат у стипендіати планує виконувати роботу. 

Обґрунтування можливості виконання роботи молодим вченим – доктором наук 

на базі визначеної наукової установи чи організації, закладу вищої освіти, 

підприємства. 

4. Обґрунтування новизни роботи у порівнянні з наявними даними.  

5. Обґрунтування актуальності та важливості роботи з урахуванням підпункту 

1.1. Інструкції. 

6. Мета, основні завдання і зміст роботи, ступінь її готовності. Завдання 

роботи обов’язково мають містити наступні розділи: аналіз провідного 

міжнародного досвіду вирішення питання за проблематикою роботи (детальніше 

у поданні слід визначити та обґрунтувати вибір країн, досвід яких буде вивчатися, 

або визначити провідні практики вирішення питання), дослідження та 

розроблення пропозицій вирішення питання з обґрунтуванням їх переваг 

(визначити напрями досліджень та зазначити анотоване бачення вирішення 

питання), підготовка проєктів законодавчих та/або нормативних актів із 

супровідними документами до них (визначити перелік таких актів). Завдання 

роботи можуть також містити додаткові розділи за визначенням автора подання. 

Зміст роботи викладається анотовано відповідно до поставлених мети і завдань. 

7. Методи і засоби дослідження, матеріали, які можуть бути оплачені у тому 

числі за рахунок стипендіальних коштів. 

8. Очікувані фундаментальні або прикладні наукові, чи науково-технічні 

результати виконання роботи, результати прийняття проєктів пропонованих 

законодавчих та/або нормативних актів. Вказати чи плануються публікації за 

матеріалами роботи, коли і в яких виданнях (у разі підготовки публікації, у ній 

слід вказати, що вона підготовлена у рамках виконання стипендіальної роботи 

Верховної Ради України). 

9. Основні наукові здобутки претендента, їх науковий рівень, значимість і 

визнання в Україні та/або за її межами результатів проведених ним досліджень і 

впроваджень. 

10. Кількість та тип усіх публікацій претендента: монографії (окремо вказати 

одноосібні та колективні), підручники/посібники/методики тощо (зазначити які 

саме), статті, матеріали конференцій, тези, патенти (вказати країну), авторські 
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свідоцтва, інші публікації, з усіх означити публікації, видані за кордоном. Навести 

загальні дані про цитування усіх праць та h-індекс претендента згідно з 

наукометричними базами даних Web of Science, Scopus, Google Scholar та інших.  

11. Кількість та тип публікацій за темою роботи (відповідно до Додатка 3), 

навести до трьох основних з них. 

12. У  разі отримання стипендії претендентом раніше наводиться рік отримання, 

назва роботи, короткий опис із зазначенням отриманих результатів. 

 

 

 

Кандидат на здобуття іменної стипендії  Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ  

 

Начальник відділу кадрів    Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ    

(Вчений секретар)      

МП 

 

дата заповнення 
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Додаток 3 

 

Перелік наукових публікацій молодого вченого – доктора наук за темою 

конкурсної наукової (науково-технічної) роботи з цитуванням 

(наводяться всі публікації не залежно від наявності цитування) 

 
№ 

п.п. 

Назва публікації* відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання» і електронне 

посилання на неї (за наявності) 

Кількість посилань 

згідно бази даних 
Web of 

Science 

Scopus Google 

Scholar 

     

     

     

     
Загальна кількість цитувань    
Вказати посилання на профіль автора в наукометричній базі    

*Послідовність розміщення публікацій за датою від давніших до новіших у порядку: монографії (окремо 

вказати одноосібні та колективні), підручники/посібники/методики тощо (зазначити які саме книжкові видання); 

статті (окремо ті, що входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Google Scholar, фахові вітчизняні 

та інші), матеріали конференцій/тези, патенти (вказати країну), авторські свідоцтва, інші публікації.  

Окремо наводяться публікації не за темою конкурсної роботи. 

 

Кандидат на здобуття іменної стипендії  Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ  

 

Начальник відділу кадрів    Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ    

(Вчений секретар)      

МП 

 

дата заповнення 
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Додаток 4 

ВІДОМОСТІ 

про кандидата на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для 

молодих учених-докторів наук 

 

1. Прізвище, ім’я та  

по батькові* 

 

2. Прізвище, ім’я та по 

батькові в родовому 

відмінку 

 

3. Дата народження*  

4. Громадянство  

5. Службова адреса та 

телефон 

 

6. Електронна адреса та 

мобільний телефон 

 

7. Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків  

(у разі його відсутності: 

серія та номер паспорта) 

 

*Відповідно до запису в паспорті громадянина України 

 

 

Кандидат на здобуття іменної стипендії  Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ  

 

Начальник відділу кадрів    Підпис               Ім’я та ПРІЗВИЩЕ    

(Вчений секретар)      

МП 

 

дата заповнення 
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Додаток 5 

 

Згода на передачу, збір та обробку персональних даних 

 

Я, ПІБ___________________________________________________________, 

що народився (-лася) «____»______________ року, паспорт серії____ 

№_______________, виданий _________________________________________ 

___________ року, шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ зі змінами 

надаю Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (далі 

– Комітет), згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних, а також 

обговорення мого подання на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України 

для молодих учених-докторів наук, у тому числі на офіційному веб-сайті 

Комітету, та друк інформації про нього у газеті Верховної Ради України «Голос 

України». 

Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом у 

випадках, передбачених законодавством України. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, 

громадянство, особисті відомості (місце роботи, посада, номер телефону, 

електронна скринька тощо), надавати уточнену інформацію до Комітету до 

вручення дипломів стипендіатів. 

Я також зобов’язуюсь у разі перемоги у конкурсі та присудження мені 

Стипендії протягом місяця після прийняття Верховною Радою України 

відповідної постанови надати до Комітету довідку з реквізити мого банківського 

рахунку та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (у 

разі наявності права використовувати номер і серію паспорта замість РНОКПП – 

копію паспорта громадянина України) для нарахування та перерахування мені 

Стипендії, або надіслати ці документи в електронному вигляді за запитом 

Комітету на визначену електронну скриньку. 

Я ознайомлений (-на) та погоджуюсь з тим, що у разі не надання мною 

вказаних відомостей виплата мені Стипендії Апаратом Верховної Ради України 

не буде здійснюватися. 

Зобов’язуюсь у разі перемоги у конкурсі та присудження мені Стипендії 

оформити Реєстраційну картку НДДКР за наданими Комітетом реквізитами та 

Облікову картку НДДКР по завершенню виконання стипендіальної наукової 

(науково-технічної) роботи. 

« ___» ___________ 20       року                                  _________________ підпис 

 

Особу та підпис (претендента) ______________________________________  

перевірено особою, уповноваженою установою (організацією) на таку перевірку 

(посада, Ім’я та ПРІЗВИЩЕ, підпис) 

М. П. 


