
1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про премії імені видатних учених  

Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України  

 

1. З метою відзначення вчених інституту за видатні досягнення в галузі 

теоретичної фізики, які утверджують авторитет інституту та мають 

важливе значення для його розвитку, Інститут теоретичної фізики ім. 

М.М. Боголюбова НАН України присуджує такі премії імені видатних 

учених інституту на підставі проведених конкурсів та в порядку, 

передбаченому цим Положенням: 

Премія імені Миколи Боголюбова Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України; 

Премія імені Олександра Давидова Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України; 

Премія імені Олексія Ситенка Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України; 

Премія імені Остапа Парасюка Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України; 

Премія імені Петра Фоміна Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України;  

2.  З метою відзначення молодих вчених інституту за вагомий внесок у 

теоретичну фізику Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 

присуджує Премію імені Миколи Боголюбова для молодих вчених 

Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 

3. Дані премії є відзнаками Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України, які присуджується окремим особам 

персонально, або авторському колективу у складі не більше двох осіб. 

Премія не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер 

після прийняття рішення про його нагородження.  

4. Періодичність присудження кожної з премій: 

Премії імені М.М.Боголюбова, імені О.С.Давидова, імені О.Г. Ситенка, 

імені О.С. Парасюка, імені П.І. Фоміна – раз на три роки; 

Премія імені М.М.Боголюбова для молодих вчених – щороку. 

5. Вручення премій імені видатних учених України проводиться щороку на 

Загальних зборах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 

НАН України. 
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6. Розмір премії визначається кожного року Дирекцією Інституту 

теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 

7. Виплата премій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 

України, статуту інституту та положень колективного договору. 

8. Оголошення про наступні конкурси на здобуття іменних премій щорічно 

доводиться до відома науково-дослідних відділів. 

9. У конкурсі на здобуття іменних премій можуть брати участь працівники 

інституту та інших організацій. До складу авторського колективу має 

обов’язкову входити хоча б один науковий працівник інституту. 

10. Організація конкурсу та його технічне обслуговування покладається на 

Дирекцію Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 

України. 

11. Право висувати роботи на здобуття премій імені видатних учених України 

надається дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України, 

науковим відділам та науковим зборам інституту. Громадське обговорення 

висунутих робіт відбувається на наукових зборах Інституту теоретичної 

фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.  

12. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише 

основних авторів, чий творчий внесок був найвагомішим. Загальне число 

авторів не повинно перевищувати двох осіб. До складу авторського 

колективу не включаються особи, які вже були раніше відзначені цією 

іменною премією.  

13.  На здобуття іменних премій можуть бути висунені результати, 

опубліковані в наукових журналах, що входять до наукометричних баз 

Web of Science та Scopus, після того, як мине не менше одного року, але 

не більше семи років після їх публікації. До циклу праць можуть бути 

включені монографії. 

14. Роботи, які були удостоєні Державної премії, іменних премій НАН 

України і галузевих академій країн СНД або спеціальних премій інших 

відомств, що присуджуються за конкурсами, на конкурс не приймаються. 

Не можна також висувати на конкурс збірники наукових праць більш ніж 

двох авторів. 

15. Наукові відділи та окремі особи, що висунули наукову працю на здобуття 

іменної премії, подають на розгляд вченої ради Інституту теоретичної 

фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України: 

а) протокол засідання відділу; 

б) опубліковану працю (серію праць); 
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в) анотацію, що включає наукову характеристику праці та її значення для 

розвитку науки (українською мовою); 

є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу (за наявності); 

ж) детальну довідку про творчий внесок у роботу висунених авторів (у 

відсотково-цифровій формі). Довідка складається окремо на кожного з 

авторів і підписується керівником наукового відділу; 

з) відомості про автора (авторів): 

- прізвище, ім'я та по батькові відповідно до запису у паспорті; 

- дата народження; 

- науковий ступінь; 

- вчене звання; 

- почесне звання; 

- посада; 

- місце роботи; 

- службовий, домашній, мобільний телефон; 

- домашня адреса. 

Згадані відомості підписуються авторами.  

Матеріали мають бути надані як в паперовій, так і електронній формі.  

16. Для попередньої наукової оцінки усіх висунених на конкурс робіт 

створюються експертні комісії у складі 7-9 осіб з числа науковців 

інституту та інших провідних учених. Склад експертних комісій 

затверджується Вченою радою Інституту теоретичної фізики ім. 

 М.М. Боголюбова НАН України. Голова експертних комісій – директор 

Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (за 

посадою). 

17. Оцінка поданих на конкурс наукових робіт проводиться експертними 

комісіями на основі вивчення цих робіт і всіх матеріалів, що надійшли на 

конкурс, а також висновків спеціалістів, які запрошуються для 

рецензування поданих робіт. Експертні комісії мають право відхиляти 

подані на конкурс роботи, якщо вони не відповідають вимогам, 

встановленим пунктами 9, 11, 12, 13, 14 та 15 цього Положення. Рішення 

про відхилення роботи приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Відхилені роботи 

повертаються за бажанням їх авторам без зазначенням причини 

відхилення. 

Для робіт, відібраних експертними комісіями до участі в конкурсі, 

необхідно одержати не менше двох рецензій провідних спеціалістів. 
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Комісія також приймає до розгляду рецензії, що опубліковано в офіційних 

виданнях (за наявності). 

18. Після всебічного вивчення та обговорення поданих на конкурс робіт 

експертні комісії приймають рішення про рекомендацію робіт на здобуття 

іменних премій. Рішення експертної комісії з цього питання приймається 

відкритим або таємним голосуванням (за рішенням комісії). 

Рекомендованими експертною комісією на здобуття іменної премії 

вважаються роботи, які одержать більше половини голосів присутніх на 

засіданні членів комісії.  

19. Рішення експертної комісії з цього питання вважається дійсним, якщо у 

засіданні брало участь не менше 2/3 облікового складу членів комісії. 

20. Вчена рада інституту обговорює питання про присудження іменних 

премій на своїх засіданнях за участю голів експертних комісій, причому 

обговоренню і голосуванню підлягають усі прийняті до розгляду роботи 

як рекомендовані, так і не рекомендовані експертними комісіями. 

Перед обговоренням вчена рада перевіряє додержання експертними 

комісіями цього Положення і в разі порушень умов конкурсу повертають 

їм матеріали для повторного розгляду. 

21. Рішення вченої ради з питання присудження іменних премій приймається 

таємним голосуванням і вважається дійсним, якщо за нього 

проголосувало не менше 2/3 присутніх на засіданні членів вченої ради.  

22. Засідання вченої ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

2/3 облікового складу вченої ради. Члени вченої ради, які на момент 

засідання хворі або перебувають у відрядженні, при визначенні кворуму 

не включаються до облікового складу.  

23.  Повідомлення про присудження премій імені видатних учених України 

публікується на сайті інституту. 

24. Особам, які удостоєні премій імені видатних учених України, на річних 

Загальних зборах інституту вручається відповідний диплом Інституту 

теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 

 

 

Затвердженого Вченою радою Інституту теоретичної фізики 

ім. М.М. Боголюбова НАН України (протокол № 2 від 15.02.2018). 

 


