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Керівник державного органу реєстрації

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного конкурсу 

“Краща рада молодих вчених”

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням регламентуються процедура проведення та 
визначення переможців обласного конкурсу “Краща рада молодих вчених” 
(далі — конкурс), який проводиться щорічно, у період дії регіональної цільової 
соціальної програми “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 -  2021 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239-11/УІ.

1.2. Метою конкурсу є підвищення ефективності роботи рад молодих
вчених вищих навчальних закладів III -  IV рівнів акредитації (д ал і..ВНЗ) та
науково-дослідницьких установ Дніпропетровської області (далі ■- НДУ), 
сприяння розвитку взаємодії рад молодих вчених для вирішення конкретних 
проблем інноваційного розвитку Дніпропетровської області.

Конкурс проводиться для сприяння обміну ідеями між радами молодих 
вчених вищих навчальних закладів III -  IV рівнів акредитації, наукових і 
науково-дослідних установ, співробітництва рад молодих вчених, а також 
стимулювання перспективних досліджень, спрямованих на вирішення проблем 
Дніпропетровської області.

1 -3- До участі у конкурсі залучаються ради молодих вчених, створені при

1.4. Завдання конкурсу:
заохочення до співробітництва рад молодих вчених щодо вирішення 

актуальних проблем Дніпропетровської області шляхом створення спільних 
науково-дослідних розробок;

за рахунок участі рад молодих вчених у конкурсі вирішити питання щодо 
об’єднання спільних наукових розробок інноваційного розвитку у 
Дніпропетровській області.

II. Керівництво конкурсом

2.1. Для організації і проведення конкурсу розпорядженням голови 
облдержадміністрації створюється конкурсна комісія та затверджується її 
персональний склад.

2.2. До складу конкурсної комісії входять співробітники облдерж
адміністрації, депутати обласної ради, провідні науковці ВНЗ та НДУ, голови 
рад молодих вчених.

2.3. Конкурсну комісію очолює заступник голови облдержадміністрації 
згідно з розподілом функціональних повноважень.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
2.4. Конкурсна комісія узагальнює матеріали конкурсу, визначає 

переможців і готує звіт за підсумками конкурсу.
2.5. Науково-методичне керівництво конкурсом забезпечується радою 

молодих вчених Дніпропетровської області.

III. Перелік заходів і критерії оцінювання

3.1. На першому засіданні конкурсної комісії затверджуються:
перелік документів, які подаються для участі ради молодих вчених у 

конкурсі;
критерії оцінювання рад молодих вчених;
перелік заходів рад молодих вчених для участі у конкурсі;
критерії відбору рад молодих вчених.
3.2. Документи, що подаються на розгляд до конкурсної комісії, 

затверджуються проректором з наукової роботи ВНЗ або заступником 
директора НДУ, за якими закріплено координацію роботи рад молодих вчених.

IV. Порядок визначення та нагородження переможців

4.1. Конкурс проводиться за підсумками роботи рад молодих вчених за 
попередній календарний рік протягом третього -  четвертого кварталів 
поточного року. Дата та умови проведення конкурсу повідомляються в засобах 
масової інформації за місяць до початку конкурсу.

4.2. Переможці визначаються на засіданні конкурсної комісії відкритим 
голосуванням за результатами розгляду документів, поданих до конкурсної 
комісії та затверджених відповідно до п. 3.2.

4.3. У конкурсі може бути визначено декілька переможців (перше, друге та 
третє місця).

4.4. Рішення конкурсної комісії оформлюється відповідним протоколом, 
який підписується усіма її членами, і перегляду не підлягає.



4.5. Відповідно до зайнятих місць переможці нагороджуються цінними 
подарунками в межах загального обсягу коштів, передбачених на проведення 
конкурсу регіональною цільовою соціальною програмою „Молодь 
Дніпропетровщини” на 20 і 2 -  2021 роки, затвердженою рішенням обласної 
ради від 3 лютого 2012 року № 239-і 1/УІ.

4.6. Інформація про визнання кращої ради молодих вчених 
оприлюднюється через засоби масової інформації.

V. Фінансове забезпечення конкурсу

5. і. Виділення коштів на організацію та проведення конкурсу 
здійснюється з обласного бюджету відповідно до обсягів, передбачених 
регіональною цільовою соціальною програмою “Молодь Дніпропетровщини” 
на 2012 -  2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 
2012 року №239-11/VI.

5.2. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у 
порядку, встановленому законодавством.
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Керівник державного органу реєстрації

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного конкурсу 

“Кращий молодий вчений”

І, Загальні положення

1.1. Цим Положенням регламентується процедура проведення та 
визначення переможців обласного конкурсу “Кращий молодий вчений” (далі — 
конкурс), який проводиться щорічно, у період дії регіональної цільової 
соціальної програми “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 -  2021 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239-11 /VІ.

1.2. Метою конкурсу є сприяння процесу модернізації вищої освіти і 
науки Дніпропетровщини, виявлення талановитих молодих вчених та сприяння 
їх професійному зростанню.

1.3. Завданнями конкурсу є:
стимулювання наукових досліджень молодих вчених;
підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових 

кадрів у вищих навчальних закладах (далі -  ВНЗ) та навчально-дослідницьких 
установах (далі -  НДУ) Дніпропетровської області.

1.4. До участі у конкурсі залучаються молоді вчені ВНЗ і НДУ, вік яких 
не перевищує 35 років.

1.5. Конкурс проводиться за напрямами:
гуманітарний;
технічний;
економічний;
медичний.
1.6. У конкурсі визначаються переможці -  молоді вчені, які мають кращі 

досягнення в науково-дослідній і навчально-методичній роботі.



II. Керівництво конкурсом

2.1. Для організації і проведення конкурсу розпорядженням голови 
облдержадміністрації створюється конкурсна комісія та затверджується її 
персональний склад.

2.2. До складу конкурсної комісії входять співробітники 
облдержадміністрації, депутати обласної ради, провідні науковці ВНЗ та НДУ, 
голови рад молодих вчених.

2.3. Конкурсну комісію очолює заступник голови облдержадміністрації 
згідно з розподілом функціональних повноважень.

Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
2.4. Конкурсна комісія узагальнює матеріали конкурсу, визначає 

переможців конкурсу і готує звіт за його підсумками.
2.5. Науково-методичне керівництво конкурсом забезпечується радою 

молодих вчених Дніпропетровської області.

III. Перелік- заходів і критерії оцінювання

3.1. На першому засіданні конкурсної комісії затверджуються:
перелік документів, які подаються для участі молодого вченого у конкурсі; 
критерії оцінювання молодого вченого;
концепція оцінювання молодого вченого для участі у конкурсі; 
критерії відбору молодого вченого.
3.2. Документи, що подаються на розгляд до конкурсної комісії, 

затверджуються проректором з наукової роботи ВНЗ або заступником 
директора НДУ, за якими закріплено молодого вченого.

IV. Порядок визначення та нагородження переможців

4.1. Конкурс проводиться за підсумками робіт молодих вчених за 
попередній календарний рік протягом третього -  четвертого кварталів 
поточного року. Дата та умови проведення конкурсу повідомляються в засобах 
масової інформації за місяць до початку конкурсу.

4.2. Переможці визначаються на засіданні конкурсної комісії відкритим 
голосуванням за результатами розгляду документів, поданих до конкурсної 
комісії та  затверджених відповідно до п. 3.2.

4.3. У номінації може бути визначено декілька переможців (перше, друге та 
третє місця).

За кожним напрямом визначаються переможці в номінаціях: молодий 
вчений — докторант чи доктор наук і молодий вчений -  аспірант, здобувач чи 
кандидат наук.

4.4. Рішення конкурсної комісії оформлюється відповідним протоколом, 
який підписується усіма її членами, і перегляду не підлягає.

4.5. Відповідно до зайнятих місць переможці нагороджуються цінними 
подарунками в межах загального обсягу коштів, передбачених на проведення 
конкурсу регіональною цільовою соціальною програмою “Молодь 
Дніпропетровщини” на 2012 -  2021 роки, затвердженою рішенням обласної 
ради від 3 лютого 2012 року № 239-11/УІ.

4.6. Інформація про результати проведення конкурсу оприлюднюється 
через засоби масової інформації.

V. Фінансове забезпечення конкурсу

5.1. Виділення коштів на організацію та проведення конкурсу 
здійснюється з обласного бюджету відповідно до обсягів, передбачених 
регіональною цільовою соціальною програмою „Молодь Дніпропетровщини” 
на 2012 — 2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 
2012 року № 239-11/УІ.

5.2. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у 
порядку, встановленому законодавством.
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