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17.03.2014 № 04-10/1042
на № _______ від __________
Керівникам вищих навчальних
закладів/наукових установ
Про проведення конкурсу на
здобуття іменних стипендій
облдержадміністрації
в галузі науки

Шановні керівники!
На виконання обласної програми розвитку освіти «Новий освітній
простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, затвердженої рішенням Харківської
обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI, та розпорядження голови
Харківської обласної державної адміністрації від 24 липня 2000 року № 703
«Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації в області науки»
(із змінами) Департамент науки і освіти Харківської обласної державної
адміністрації оголошує конкурс на здобуття іменних стипендій
облдержадміністрації в галузі науки (далі – Конкурс).
Повідомляємо, що Конкурс проводиться окремо серед видатних й
обдарованих молодих науковців за 11 номінаціями:
хімія – одна стипендія імені Миколи Миколайовича Бекетова;
фармація – одна стипендія імені Миколи Овксентійовича Валяшка;
гуманітарних наук – дві стипендії імені Василя Назаровича Каразіна;
медицини і біології – дві стипендії імені Іллі Ілліча Мечникова;
математики – одна стипендія імені Михайла Васильовича
Остроградського;
технічних наук – шість стипендій імені Георгія Федоровича Проскури;
фізики та астрономії – дві стипендії імені Кирила Дмитровича
Синельникова;
аграрних наук – дві стипендії імені Олексія Никаноровича
Соколовського;
правознавства – одна стипендія імені Василя Пилиповича Маслова;
економіки – одна стипендія імені Михайла Івановича ТуганБарановського;
інформатики та комп’ютерних наук – одна стипендія імені Валентина
Вікторовича Свиридова.
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Для участі в конкурсі відповідно до п. 5 Положення про іменні стипендії
облдержадміністрації в галузі науки, затвердженого розпорядженням голови
Харківської обласної державної адміністрації від 24 липня 2000 року № 703,
просимо вас подати до відділу вищої освіти і науки управління освіти і науки
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
(Держпром, 9-й під’їзд, 4-й поверх, к.8) матеріали: відомості про кандидата,
довідку-характеристику, перелік наукових праць і коротку довідку про наукову
діяльність кандидата, підписані керівником установи або проректором
(заступником директора) з наукової роботи, за формами, що додаються.
Також повідомляємо, що за результатами Конкурсу іменні стипендії
призначаються 20 видатним науковцям у розмірі 600 грн. і 20 обдарованим
молодим (віком до 35 років) – у розмірі 400 грн., які щомісячно
перераховуються на рахунок закладу за місцем роботи/навчання стипендіатів із
травня поточного по квітень наступного років.
Термін подання документів – до 15 квітня 2014 року.
Оголошення переможців конкурсу відбудеться у травні 2014 року під час
святкування Дня науки.
Додатки: на 4 арк. в 1 прим.
Заступник директора Департаменту –
начальник управління ресурсного забезпечення
Соловйова, 705-03-04
Толстая, 705-03-04

С. Дригайло

