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                             Заявка на національний грант  

1. Заявка(українською чи російською мовою): 

• Резюме заявника (2 сторінки, включно з останніми або кращими публікаціями). 

 

• Конфіденційне наукове резюме заявленого проекту (не більше однієї сторінки) з 

назвою закладу та описом організаційних можливостей для дослідження. 

 

• Опис робіт не повинен перевищувати шість сторінок кеглем Arial 10 (шаблон 

додається): 

3 сторінки опису проекту, включно з назвою та абревіатурою 

1 сторінка для списку літератури 

1 сторінка для бюджету 

1 сторінка для графіка (календарний план або графік Гранта) 

 

«Опис робіт» повинен містити (окрім іншого) цілі дослідницької роботи, 

методологію, очікувані результати, перелік спеціалістів, залучених до розробки 

заявки та дослідницької діяльності, інформовані згоди,основні причини звернення 

за фінансуванням та ін. 

 

Заявки, що не відповідатимуть цим критеріям, буде відхилено. 

Критерії, за якими проводитиметься оцінювання: 

• Відповідність заявки визначеній темі 

• Наукова цінність заявки 

• Її оригінальність  

• Користь для здоров’я людини 

• Характеристики дослідника 

• Можливість технічної реалізації  

• Сильні сторони проекту 

• Слабкі сторони проекту. 

 

Рецензентам буде надано форми оцінки заявок, а також форму для висновків. Усі 

члени комітету отримають коментарі по всіх заявках для проведення голосування. 

Переможця обиратимуть більшістю голосів. 

 

 

Подання заявки означає прийняття правил участі в проекті. 
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  ФОРМА ЗАЯВКИ 

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ 

ІМ’Я  

ПРІЗВИЩЕ  

ПОСАДА  

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ  

ОСНОВНА ДИСЦИПЛІНА  

ТЕЛЕФОН  

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛ.  

ЕЛ. ПОШТА  

додати файл: резюме (2 сторінки, включно з кращими або останніми публікаціями) 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

НАЗВА  

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  

СЛУЖБА  

АДРЕСА 1  

АДРЕСА 2*  

МІСТО  

ІНДЕКС  

КРАЇНА  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ЗАЙМАЄТЬСЯ ГРАНТОМ (якщо відрізняється від зазначеної) 

  

НАЗВА  

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС  

АДРЕСА 1  

АДРЕСА 2  

МІСТО  

ІНДЕКС  

КРАЇНА  

 

ПРОЕКТ 

НАУКОВЕ КОНФІДЕНЦІЙНЕ РЕЗЮМЕ (1 сторінка, шрифт Аrial 10) 
Українською чи російською мовою 

НЕКОНФІДЕНЦІЙНЕ РЕЗЮМЕ (1/2 сторінки, шрифт Аrial 10) 
Англійською мовою 
завантажити на веб-сайт BMF у разі вибору проекту 

ОПИС ПРОЕКТУ (3 сторінки, шрифт Аrial 10) 

НАЗВА  

АБРЕВІАТУРА  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ  

ЦІЛІ  

МЕТОДОЛОГІЯ  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  

КОМАНДА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ  

ПАРТНЕРСЬКІ КОМАНДИ  

УСІ НЕОБХІДНІ ДОЗВОЛИ  

БІБЛІОГРАФІЯ (1 сторінка, шрифт Аrial 10) 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (1 сторінка, шрифт Аrial 10) 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБОТИ (1 сторінка, шрифт Аrial 10) 

 
* у разі залучення співдослідників для виконання наукової роботи 


