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О конкурсе на соискание премий
Национальной академии наук
Беларуси 2019 года
В соответствии с Положением о премия> Национальной академии
наук
Беларуси»
утвержденным
постановлением
Президиума
Национальной академии наук Беларуси от 17 марта 1995 г. № 2 6
(в редакции постановлений от 11 октября 201ь г. № 44, от 14 февраля
2017 г. № 8, от 14 декабря 2018 г. № 69), Наьиональная академия наук
Беларуси объявляет о проведении конкурса на соискание премий
2019 года.
Направляем для использования при выдви жении работ информацию
«О конкурсе 2019 года на соискание премий Национальной академии наук
Беларуси», в которой содержатся основные сведения о порядке
выдвижения и представления работ.
Просим довести информацию о конкурс; до организаций й лиц,
которым предоставлено право выдвижения работ для участия в конкурсе
на соискание премий Национальной академии наук Беларуси.
Приложение:

Информация на 4 л. в f экз.

Главный ученый секретарь
Национальной академии наук
Беларуси

2 J Галоненко 284 24 56
Бранчель 284 28 26

А.В.Кильчевский
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова Прэз1'дыума
АкадэмИ навук Беларуси
17.03.1995 № 2 6
(у рэдакцьп пастаноу
Прэзддыума Нацыянальнай
акадэмп навук Беларуси
26.06.2003 № 61,26.04.2005 № 33,
15.12.2006 № 82,06.12.2007 № 54,
31.03.2015 № 22,11.10.2016 №44,
14.02.2017 № 8,14.12.2018 № 69)

ПАЛАЖЭННЕ
аб прэ\пях Нацыянальнай акадэми
навук Беларуси
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭНШ
1. Прэми Нацыянальнай акадэмп навук Бeлapyci (далей - прэмп
НАН Беларус!) заснаваны доя падтрымк! айчынных вучоных, навуковыя
работы ЯК1Х атрымал! прызнанне у Рэспублщы Беларусь i за яе межам!,
аказагп значны уплыу на выкананне дзяржауных праграм, спрьши
развщцю шавацыйнай дзейнасш, павышэнню эфектыунасц1* э к а н о м т
крашы, забеспячэнню харчовай бяспек! i вырашэнню задач аховы
навакольнага асяроддзя i здароуя насельшцтва, а таксама доя
заахвочвання творчай актыунасщ i садзейшчання прафесшнаму росту
маладых вучоных.
2. Конкурс работ, вылучаных на атрыманне прэмш НАН Беларуси
праводзщца кожны год, пачынаючы з 2017 года.
3. Аб'яву аб чарговым конкурсе Нацыянальная акадэм1я навук
Бсларуа даводзщь да ведама аргашзацый i асоб, перашчаных у пункце 10
дадзенага Палажэння, да 1 сакав1ка конкурснага года. Работы, вылучаныя
на са!сканне прэмш НАН Беларуа, прымаюцца да разгляду Кам1с1яй
Нацыянальнай акадэмп навук Беларуси па прэлмях (далей - KaMiciH па
прэм!ях) да 1 кастрычнка конкурснага года. Рашэнне аб прысуджэнш
прэмш НАН Беларуси прымаецца ГГрэзщыумам Нацыянальнай акадэмп
навук Беларуа да 1 снежня конкурснага; года на аснове рэкамендацый
KaMicii на прэм1ях.
4. Асобам, удастоеным прэмш НАН Беларуси напярэдадш Дня
беларускай навук! ва урачыетай абстаноуцы уРУ чаЮ| Д" а ганаровыя
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Дыпломы лаурэатау прэмш НАН Беларуси, падтсаныя
Прэз1'дыума Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь

Старшынёй

ГЛАВА 2
КОЛЬКАСЦЫ ПАМЕР ПРЭМШ НАН БЕЛАРУСИ
5. Устанаул]ваецца восем прэмш НАН Беларуа з наступным
размеркаваннем па галшах навукк
у галше ф131ка-матэматычных навук (адна прэм!я);
у галше шфармацыйных тэхналогш (адна прэм1я);
у галше ф1зжа-тэхшчных i тэхшчных навук (адна прэ\пя);
у галше х1м1чных навук i навук аб Зямл1 (адна прэмйя);
у галше б1ялаг1чных навук (адна прэм!я);
у галше медыцынск1х навук (адна прэм1я);
у галше гуманитарных i сацыяльных навук (адна прэ,\пя);
у галше аграрных навук (адна прэм1я).
6. Грашовая частка кожнай прэмп НАН Беларуси складае 250
базавых вел!чынь (прымаецца у разлж памер базавай вел1чыш,
установлены на дату прыняцця Прэзщыумам Нацыянальнай акадэмп
навук Беларуа рашэння аб прысуджэнш прэмш).
Пры прысуджэнш прэмп НАН Беларуа калектыву аутарау грашовая
частка прэмп дзелщца пароуну пам1ж членам! калектыву.
7. Выплата грашовай части прэмш НАН Беларус» ажыццяуляецца за
кошт сродкау, што выдзяляюцца з рэспубл1канскага бюджэта на
забяспячэнне статутнай дзейнасщ Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь
ГЛАВА 3
ПАТРАБАВАНШ ДА СА1СКАЛБН1КАУ ПРЭМШ НАН БЕЛАРУС1
8. Саюкальшкам1 прэмш НАН Беларус1 могуць быць грамадзяне
Рэспублш Беларусь - асобныя вучоныя, або калектывы вучоныхса!скальшкау прэмш (не больш 3-х чалавек), як1я надрукавал1 в ы ш и
праведзеных Imi даследаванняу у выглядзе манаграфп (манаграфш), або
цыкла артыкулау у вядучых навуковых 4aconicax.
ГЛАВА 4
ПАРАДА К ВЫЛУЧЭННЯ I АФАРМЛЕННЯ РАБОТ
НА CAICKAHHE ПРЭМШ НАН БЕЛАРУС1
9. Права вылучэння работы на атрыманне n p 3 M i i НАН Беларуси
маюць акадэм1к1 i члены-карэспандэнты Нацыянальнай акадэмп навук
Беларус! (па сваёй слецыяльнасш), вучоныя (навукова-тэхшчныя) саветы

навуковых аргашзацый Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь Работа
можа
быць
вылучана
вучоным1 (навукова-тэхшчным1)
саветамг
аргашзацый Нацыянальнай акадэмп навук Беларусi сумесна з саветам!
шшых аргашзацый Рэспублиа Беларусь, у тым лису устаноу вышэйшай
адукацьн (або ix факультэтау). При гэтым адна з арганЬацый вызначаецца
як галауная, шшыя - я к сумежныя аргашзацьп.
10. Вылучзнне кандыдатур у аутарскл калектыу з л^ку у с ' х
выканауцау работы адбываецца зыходзячы з ацэню творчага укладу
кожнага з ix.
П . П р ы вылучэнш работы на сакжанне прэми НАН Беларус! у
Кам!с1ю па прэм1'ях прадстауляецца у адным экземпляры камплект
наступных дакументау, завераных ва устаноуленым парадку:
11.1. матыв1раваная рэкамендацыя асоб Ц1* аргашзацый, перал1чаных
у пункце 10 дадзенага Палажэння, аб вылучэнш работы на атрыманне
прэми НАН Беларуа, з абгрунтаваннем яе значэння для навую i практыкг,
11.2. вылучаная на саюканне прэми НАН Беларус1 работа: тэматычна
звязаныя пам1ж сабой KHiri i Konii артыкулау, патзнтау, матэрыялы па
укараненш распрацовак, як1я разам адлюстроуваюць вырашэнне буйной
навуковай щ практычнай праблемы;
11.3. анатацыя работы аб'ёмам каля трох старонак тэксту (не больш
7 ООО знакау), падтсаная ayrapaMi з указанием поунай назвы работы,
прозв!шчау, шён, 1мён па-бацьку, вучонай ступеш, месца працы i пасады
кожнага з аутарау работы, вылучанай на саюканне n p 3 M i i НАН Беларуси
11.4. вылучаная на саюканне прэми НАН Беларуа работа, кал! яна
прадстаулена не на беларускай мове, павшна мець кароткую анатадыю на
беларускай мове (поуная назва, прозв1шчы, 1мёны, iMCHbi па-бацьку
кожнага з аутарау работы, каротю змест работы);
11.5. звестк! аб кожным з аутарау работы (Curriculum vitae);
11.6. завераны cnic надрукаваных кожным аутарам работ;
11.7. даведка аб асаб1стым укладзе саюкальшка (саюкальшкау),
падтсаная yciMi caayTapawi работы, кал1 работа выканана у сааутарстве;
11.8. ксеракошя 25, 31 - 3 3 старонак пашпарта грамадзяшна
Рэспубл!к1 Беларусь саюкалыпка (саюкальншау).
12. Вылучаная на саюканне прэми НАН БеларуЫ работа павшна
быць выканана i яе вынга надрукаваны у асноуным за апошшя 5 год.
Дапускаецца уключэнне у цыкЛ даследавання больш paHHix тэматычна
звязаных з работай пубтпкацый i шшых вышкау даследаванняу.
Аутарэфераты i рукагпсы дысертацыйных работ у цыкл работ не
уключаюцца.
13. Вылучаная на саюканне прэми НАН Веларусi работа разам з
перал!чаным1 у пункце 12 дадзенага Палажэння дакументамь укладзеная у
папку з указанием назвы работы i яе аутарау i паметкай на вокладцы "На
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саюканне прэмш НАН Беларуси 20 года", да 1 кастрычшка конкурснага
года прадстауляецца на ад рас: 220072, г. Мшск, прасп. Незалежнасш, 66,
Нацыянальная акадэм^я навук Б ела рус i, у I-CaMicira НАН Беларуа па
прэм1ях.
ГЛАВА 5
РАЗГЛЯД РАБОТ, ВЫЛУЧАНЫХ НА CAICKAHHE
ПРЭМШ НАН БЕЛАРУС1
14. Работы, вылучаныя на саюканне прэмш НАН Беларуси
разглядаюцца у два этапы.
На першым этапе работы разглядаюцца у секцыях KaMicii па
прэм1ях. Секцьп наюроуваюць работы на экспертызу вядучым вучоным
адпаведнай спецыяльнасць Пасля атрымання экспертных заключэнняу па
ycix разглядаемых работах на пасяджэннг секцьп [ыляхам тайнага
галасавання яе членау вызначаюцца работы, яюя рэкамендуюцца секцыяй
да прысуджэння
прэмш
НАН Беларусь
Рэкамендацьп
секцьп
афармляюцца пратаколам.
На друпм этапе пасля абмеркавання на пасяджэнш KaMicii па
прэм1ях шляхам тайнага галасавання яе членау вызначаюцца работы для
прысуджэння прэмш НАН Беларусь Прапановы KaMicii па прэм1ях аб
прысуджэнш прэмш НАН Беларуа афармляюцца пратаколам за подшсам
старшыш i сакратара KaMicii па прэм!ях.
15. У выпадку, кагп пры галасаванш членау KaMicii па прэм!ях ш
адна з работ, вылучаных на саюканне прэмш НАН Беларуа па пэунай
галше навук!, не атрымала неабходнай колькасщ галасоу, л1чыць, што
конкурс у гэтай галше не адбыуся.
16. Фарм1раванне персанальнага складу KaMicii па прэм1ях i парадак
яе работы рэгулююцца Палажэннем аб KaMicii Нацыянальнай акадэмп
навук Беларуа па прэм1ях, якое ва устаноуленым парадку зацвярджаецца
пастановай Бюро Прэзщыума Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь
17. Аутар работы, прадстауленай на саюканне прэмп НАН Беларуа,
як1 з'яуляецца членам KaMicii па прэм1ях або членам яе секцьп, не мае
права прымаць удзел у рабоце KaMicii па прэм1ях, яе секцый i не мае права
знаёмщца з матэрыялам1 па пытаннях прысуджэння прэмш НАН Бел ару с i
у годзе, у як!м гэты член KaMicii вылучаны на саюканне np3Mii.
18. Прапановы KaMicii па прэм!ях аб прысуджэнш прэмш НАН
Беларуа да 15 лютапада конкурснага года прадстауляюцца на разгляд
Прэзщыума Нацыянальнай акадэмп навук Беларуа, яю шляхам адкрытага
галасавання прымае рашэнне аб прысуджэнш прэмш НАН Беларусь
19. 1нфармацыя аб работах, як1м прысуджаны np3Mii НАН Беларуси
публпсуецца у друку.

