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Присуджується за: посилення міжнародного авторитету України,
внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки і
освіти.
На здобуття стипендії можуть висуватися наукові, науковопедагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти закладів вищої
освіти та наукових установ.
Вік претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, 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.
Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у
претендента вагомих наукових результатів з наукового напряму, в якому
працює (за яким навчається) претендент (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…
Для участі в конкурсі заклади вищої освіти, наукові установи або ради
молодих вчених при органі виконавчої влади щороку не пізніше 20 вересня
подають до МОН разом із супровідним листом такі документи:
мотивоване подання щодо призначення стипендії…;
мотиваційний лист претендента щодо участі в конкурсі …;
витяг із протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної,
технічної) ради закладу вищої освіти чи наукової установи або засідання ради
молодих вчених при органі виконавчої влади;
відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем його
основної роботи (навчання…;
перелік наукових публікацій претендента за останні три роки,
підписаний ним і завірений ученим секретарем закладу вищої освіти чи
наукової установи;
копії найважливіших (на думку претендента) праць (не більше трьох),
для монографій і посібників – копія титульної сторінки, вихідних даних та
анотації.

