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I. Загальш положения
1.1. Положения встановлюе умови, порядок оргашзацп та проведения 

конкурсу «Кращий молодий науковець СНУ iMeHi Jleci Укра’шки».
1.2. Загальноушверситетський конкурс «Кращий молодий науковець СНУ 

iMeHi Jleci Укра'шки» (дал1 -  Конкурс) проводиться з метою виявлення талановито1 
молодо стимулювання активно!' творчо'1 пращ та шдтримки наукових дocлiджeнь 
молодих вчених.

1.3. Головним завданням конкурсу е:
-  сприяння утвердженню прюритету наукового творчого шдходу молодих 

вчених до розв’язання р!зномаштних науково-осв!тшх проблем;
-  реал1защя наукового потенц1алу молодих науковщв;
-  стимулювання та пiдвищeння защкавленост! молодих вчених у проведенн1 

науково-дослщно1 роботи;
-  сприяння популяризацп роботи кращих молодих науковщв ушверситету.

II. Порядок проведения конкурсу
2.1. Обов’язков1 умови для учасй в Конкурса

-  в1к претендента на момент подання матер1ахпв на Конкурс не повинен 
перевищувати 35 роюв;

-  основним мюцем роботи (навчання) претендента повинен бути 
Схщноевропейський нац1ональний ушверситет iMcni Jleci Укра'шки.

2.2. Конкурс проводиться у два етапи:
I  етап. На кожному факультет! вчена рада обирае не бшыне трьох кращих 
молодих науковщв шляхом обробки та обговорення поданих мaтepiaлiв ycix 
претендент1в.
II етап. Визначення конкурсною KOMiciefo ун1верситету найкращого молодого 
науковця з числа ycix кандидатур, рекомендованих вченими радами факультепв.

2.3. Склад конкурсно'1 KOMicii:
Г олова -  проректор з науково!' роботи та шновацш;
Секретар -  фах1вець науково-дослщно1 частини;
Члени — начальник науково-досл1дно'1 частини, голова Ради молодих вчених, 
куратор Наукового товариства acriipaHTiB i студеьгав,



2.3. Конкурс оголошуеться на початку другого семестру навчального року. 
Шдсумки Конкурсу шдводяться у травш.

2.4. Переможщ не мають права брати участь у Конкурс! наступиi 2 роки.

III. Вимоги до оформления документе
3.1. Для участ1 в конкурс! претендентам необхщно подати:

-  анкету учасника (Додаток 1);
-  характеристику претендента, зав1рену деканом факультету;
-  в1домост1 про науковий доробок претендента за останш три роки (Додаток 2);
-  ксерокопп нагородних докумеьтв за наукову д1яльтсть, особлив1 здобутки та 

т.;
-  витяг з протоколу заседания вчено! ради факультету про рекомендащю 

претендента до участ1 в Конкурс!.
3.2. Подаш матер1али, що не вщповщають вимогам зазначеним у п. 3.1., до 

розгляду конкурсною KOMicieK) прийматися не будуть.
3.3. Шсля оголошення результат1в Конкурсу кожен i3 учасниюв зможе 

забрати сво! матер1али.

IV. Пщведення П1дсумк1в Конкурсу
4.1. Визначення переможц1в конкурсу здшснюеться конкурсною KOMiciera 

ун1верситету на тдстав1 отриманих MaTepianiB та в1дкритого обговорення 
досягнень кожного учасника конкурсу. При р1вшй к1лькост1 голос1в голос голови 
KOMicii е вир1шальним.

4.2. Р1шення Конкурсно!' KOMicii’ ф1ксуеться та оформляеться протоколом, 
який затверджуеться проректором з науковоУ роботи та iHHOBanifi.

V. Порядок нагородження переможщв
5.1. На основ1 р1шення конкурсно'1 KOMicii' ушверситету переможц1 та 

лауреата конкурсу вщзначаються наказом ректора по ун1верситету i 
нагороджуються дипломами «Кращий молодий иауковець СНУ iMeHi Jleci 
У кратки» I, II та III ступешв.

5.2. Переможщ конкурсу мають право на отримання рекомендащй 
конкурсно! KOMicii та вчено! ради СНУ iMeHi Jleci У кратки на стажу вання у 
провщних наукових та ocBiraix центрах Укршни i за кордоном.



Додаток 1

Анкета учасника конкурсу 
«Кращий молодий науковець СНУ iMem Jleci Укра'шки»

1. Пр1звище, 1м’я, по батьков1 (повнютю).
2. Дата народження.
3. Науковий ступшь, вчене звания.
4. Посада (кафедра, факультет).
5. Контактный телефон, e-mail.

Дата ГПдпис



Додаток 2

Вщомостч про науковий доробок претендента за останш три роки

1. Кшынсний показник
№ з/п HayKOBi доробки Елльюсть
1. Загальна кшьюсть друкованих праць 

з них:
1.1. Моногра(}ш:

одноос1бш
колективн1

1.2. HayKOBi CTaTTi:
в журналах зареестрованих в базах Scopus, Web of science
у закордонних виданнях
у фахових журналах
у зб1рниках матер1ал1в конференцш

1.3. Тези доповщей
2. Патенти
3. Пщручники та пое1бники

з них, з грифом МОН
4. 1нша навчально-методична Л1тература
5. Участь у виконанш НДДКР:

за державним замовленням
за замовленням закордонних установ
за госпдоговорами

2. Список наукових публжацш претендента за останш 3 роки, що вщповщае 
даним, зазначеним у п у ш т  1, подписаний претендентом i зав1рений вченим 
секретарем ушверситету*.

3. Стажування, пщвищения квал!фжацн (краша, заклад)

4. Отримано rpaHTiB на учать у лпжнародних програмах (краша, грантодавець)

5. Кер1вництво науково-дослщною роботою студенев**
5.1. Пщготовка студенпв-переможщв II етапу Всеукрашсько'1 ол1мп!ади;
5.2. ГИдготовка студент1в-переможц!в М1жнародних та Всеукрашсысих 
конкурс1в студентських наукових роб1т.

*  Документа претендентов, зазначен1 у п. ] i 2., повинн! бута взаемоузгоджен1.
* *  Зазначити pin проведения конкурсу, нр1звище, 1м’я, по батьков1 переможця, диплом якого 
ступеня.


