
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 

 


