
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК 

ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВОГО ГРАНТА 

ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА Г.В. ДЗЯКА 

 

 

ГО “Придніпровська асоціація лікарів інтернистів” засновує щорічний грант 

пам’яті академіка Г.В. Дзяка для молодих дослідників з метою проведення наукової 

роботи або її фрагмента (що має закінчений характер) в області клінічної, спортивної 

та профілактичної внутрішньої медицини 

 

Порядок присудження та умови отримання гранта 

1. На отримання гранта може претендувати молодий дослідник у віці до 35 років 

(студент, аспірант, клінічний ординатор, лікар, викладач), який проводить наукове 

дослідження відповідно до затвердженої теми ДЗ “ДМА МОЗ України”. 

2. Для отримання гранта подається конкурсна заявка за встановленою формою і 

рекомендація наукового керівника роботи. 

3. Отримані результати оцінюються 3 експертами за встановленою методикою. 

4. Результати оцінки розглядаються Правлінням ГО “Придніпровська асоціація 

лікарів інтернистів”, яке приймає рішення про присудження гранта. 

5. Подача заявок проводиться в період з 1 листопада по 31 грудня поточного 

навчального року. Рішення про присудження гранта оголошується на засіданні 

вченої ради ДЗ “ДМА МОЗ України” до 20 березня щорічно. 

 

Перелік документів для заповнення додаються. Документи та заповнені форми необхідно 

подати в наукову частину ДЗ “ДМА МОЗ України” (м. Дніпро, вул. Вернадського 9. 

Наукова частина. Контактний  телефон: 067-522-79-75) 



ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

ГО «Придніпровська асоціація лікарів інтерністів» 

Науковий грант пам’яті академіка НАМН України Г.В.Дзяка 

 

Додаток 1.( Заповнюється на одному листі з обох боків) 

 

Конкурсна  заява на отримання наукового гранту пам’яті   Г.В. Дзяка 
 
Я, П.І.Б.                                                                                 наступним прошу надати мені науковий грант пам’яті   Г.В. Дзяка 

 
№ 

п/п 

Розділ Зміст Прим. 

1. Дані здобувача 

гранту 

(заповнити) 

1.1. П.І.Б.  

 

 

  

  1.2.Дата народження   

  1.3. Посада   

2. Назва наукової 

роботи здобувача 

або її фрагменту 

(заповнити) 

2.1. Назва наукової роботи   

  2.2. Назва фрагменту наукової 

роботи 
  

  2.3. Чи є ця робота або фрагмент 

частиною наукової теми кафедри 
або підрозділу. Якщо так, 

вказати назву та шифр 

  

3. На що планується 

витратити кошти  

(означити розділ) 

3.1. Проведення інформаційного 
пошуку 

  

  3.2. Проведення фрагменту або 

повного наукового дослідження 
  

  3.3. Забезпечення участі у 
науковому форумі 

  

  3.4. Доповідь на науковому 

форумі 
  

  3.5. Стажування   

  3.6. Курс навчання або 
підвищення кваліфікації 

  

  3.7. Інше*   

4. Форма 

представлення 

отриманих 

результатів 

використання гранту 

(означити розділ) 

   

  4.1Науковий звіт   

  4.2.Літературний огляд   

  4.3.Наукова стаття   

  4.4.Доповідь та програма форуму   

  4.5. Свідоцтво про проходження 

стажування 
  

  4.6. Свідоцтво про проходження 
стажування 

  

  4.7. Свідоцтво про проходження 

навчання або підвищення 

кваліфікації 

  

  4.5.Свідоцтво про винахід   

  4.6.Патент   

  4.7.Інше*   

 

У разі отримання гранту надані кошти будуть використані за призначенням, звіт про використання гранту буде наданий у 

запланованій формі та в належний строк,  фінансовий звіт буде наданий у відповідній формі та в належний строк 

  

Підпис здобувача гранту       П.І.Б.                                                                                  

 

Дата  

 



ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

ГО «Придніпровська асоціація лікарів інтерністів» 

Науковий грант пам’яті академіка НАМН України Г.В.Дзяка 
Підпис завірено ОК або вченим секретарем ДМА 

 

 

 

 

Гарантійні зобов’язання наукового керівника 

 
 

 

 

Я, П.І.Б., посада та місто роботи        , науковий керівник здобувача наукового гранту пам’яті   Г.В. Дзяка  

П.І.Б., посада та місто роботи,     підтверджую та гарантую наступне: 

 

 Заявка здобувача є обґрунтованою та має науковий інтерес 

 Здобувач має можливість ефективно використати наданий грант 

 Здобувач надасть звіт про використання гранту у запланованій формі та в належний строк 

 Здобувач надасть фінансовий звіт про використання гранту у запланованій формі  та в належний 

строк 

 

 

 

 

Підпис наукового керівника_______________________ П.І.Б., 

 

 

Дата  

 

Підпис завірено ОК або вченим секретарем ДМА 

 



ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

ГО «Придніпровська асоціація лікарів інтерністів» 

Науковий грант пам’яті академіка НАМН України Г.В.Дзяка 

 

Додаток 2. (Заповнюється здобувачем, не більше 3 сторінок). 

 

Наукове та фінансове обґрунтування 
 

Я, П.І.Б.                         наступним прошу надати мені науковий грант пам’яті   Г.В. Дзяка. 

Додаю наукове та фінансове обґрунтування моєї заявки.  
№
№ 

Зміст розділу Оцінка 
експерта 

(від 1 до 5)  

Примітка 
експерта 

1. 1. Актуальність проблеми: 

 

 

 

 

 

 

  

2. 2. Невирішені питання: 

 

 

 

 

 

 

  

3. 3. Наукова задача: 

 

 

 

 

 

 

  

4. 4. План вирішення наукової задачі: (від та кількість досліджень) 

 

 

 

 

 

 

  

5. 5. Орієнтовний розрахунок  вартості запланованої роботи 

 

 

 

 

 

 

  

6. 6. Література  

 

 

 

 

  

  Підсумкова 

оцінка 
експерта 

 

 

Підпис здобувача гранту 

Дата  

 

Підпис завірено ОК або вченим секретарем ДМА 
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