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Про конкурс на здобуття Премії П. Г. Костюка 

Оголошується конкурс на щорічну Премію П. Г. Костюка, котра надається 

з Фонду П.Г. Костюка Науковим товариством ім. Шевченка у США  

(Національна академія наук України). 

На цю премію можуть претендувати молоді вчені (з науковим ступенем 

кандидата наук), які працюють в Україні у галузі біомедичних досліджень із не 

більш ніж 10-річним (станом на 11.11.2019 р.) стажем роботи після захисту 

кандидатської дисертації. Науковці, котрі вже отримували цю Премію, не 

можуть повторно брати участь у конкурсі. 

Кандидати мають представити: 
• одну сторінку CV (англійською мовою); 

• перелік рецензованих публікацій (не тез конференцій) за останні 5 років 

будь-якою мовою (англійською, українською, російською); короткий опис (не 

більше пів сторінки) свого конкретного внеску в дослідження; 

• коротке викладення своїх наукових досягнень і цілей (англійською 

мовою, обсягом до двох сторінок) з обов’язковою 

адресацією всіх нижченаведених критеріїв; 

• копію найкращої публікації заявника (англійською, українською або 

російською мовами). 

Заяву слід написати англійською мовою, використовуючи шрифт не 

менше, ніж 11pt, поля – не менш ніж 1,5 см, і організувати в описаному порядку 

у вигляді окремого файлу PDF. Усю документацію потрібно надати в 

електронному вигляді. Аплікація надсилається у вигляді одного приєднаного 

файлу (прізвище.pdf) за адресою: kostyuk.award@gmail.com– до 11 листопада 

2019 року (включно). 

Враховуватимуться такі критерії: 

а) значення досліджень заявника для України та людства; 

б) значення отриманих заявником результатів для його галузі знань; 

в) оригінальність та інноваційність наукових підходів заявника; 

г) здатність зробити все можливе з наявних ресурсів; 

д) науковий рівень публікацій заявника (потрібно вказати сумарний 

імпакт-фактор публікацій заявника з ваговими коефіцієнтами: 1 – якщо заявник 

є першим або останнім автором роботи, та 0,5 – якщо ні). 

 Кожна категорія оцінюватиметься за 5-рівневою шкалою, максимальна 

кількість балів – 25. Якщо двоє або більше кандидатів набрали однакову 

кількість балів, вони поділять премію. 

Підрахунок балів і відбір переможця здійснюватиметься донорами Фонду 

П. Г. Костюка Наукового товариства ім. Шевченка у США – зарубіжними 

вченими, які працюють у сфері біомедичних досліджень. 

Лауреатів Премії П. Г. Костюка нагородять меморіальним 

знаком і особистою грошовою премією (30 тис. грн) під час спільного 

урочистого засідання Вченої ради та Ради молодих вчених Інституту фізіології 

імені О.О. Богомольця НАН України. Переможці та номінанти (загалом – 3 

осіб) матимуть можливість презентувати свою наукову роботу на церемонії 

нагородження. 

 

http://shevchenko.org/
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5619
mailto:kostyuk.award@gmail.com


Більше інформації шукайте за посиланнями:  

http://usn.org.ua/index.php?id=fond-kostyuka&setlang=uk 

http://shevchenko.org/platon-kostyuk-award/ 

P.S. Для довідки. 

Платон Григорович Костюк (1924–2010) – видатний український учений-

фізіолог, академік НАН України (з 1969 року). У 1966–2010 роках очолював 

Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. Наукові праці 

академіка П. Г. Костюка присвячено загальній фізіології нервової системи, 

нейрофізіології, зокрема вивченню клітинних механізмів мозкової діяльності, 

встановленню принципів передачі інформації в нервовій системі. П. Г. Костюк 

розробив унікальні методики вивчення фізіології людини і тварин, заклав 

наукові основи широкого спектру практичних розробок у галузі медичних 

технологій і лікарських препаратів. Відкрив явище вибіркової кальцієвої 

провідності мембрани соми нервових клітин. Створив наукову школу. 
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