


2.2. Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап. На кожному факультеті (інституті) вчена рада обирає не більше 

трьох молодих науковців шляхом обробки та обговорення поданих матеріалів 

усіх претендентів. 

ІІ етап. Визначення конкурсною комісією університету найкращого 

молодого науковця з числа усіх кандидатур, рекомендованих вченими радами 

факультетів (інститутів). 

2.3. Склад конкурсної комісії: 

Голова – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної 

співпраці; 

Секретар – фахівець науково-дослідної частини; 

Члени – начальник науково-дослідної частини, голова Ради молодих 

вчених, куратор Наукового товариства аспірантів і студентів. 

2.4. Конкурс оголошується на початку другого семестру навчального 

року. Підсумки Конкурсу підводяться у травні. 

2.4. Переможці не мають права брати участь у Конкурсі наступні 2 роки. 

 

ІІІ. Вимоги до оформлення документів 

3.1. Для участі в конкурсі студентами необхідно подати: 

- анкету учасника за встановленою формою (Додаток 1); 

- характеристику претендента, завірено деканом (директором) факультету 

(інституту); 

- відомості про науковий доробок претендента за останні три роки 

(Додаток 2); 

- ксерокопії нагородних документів за наукову діяльність, особливі 

здобутки та ін..; 

- витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) про 

рекомендацію претендента до участі в Конкурсі. 

3.2. Подані матеріали, що не відповідають вимогам зазначеним у п. 3.1., 

до розгляду конкурсною комісією прийматися не будуть. 



3.3. Після оголошення результатів Конкурсу кожен із учасників зможе 

забрати свої матеріали. 

 

IV. Підведення підсумків Конкурсу 

4.1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється конкурсною 

комісією університету на підставі отриманих матеріалів та відкритого 

обговорення досягнень кожного учасника конкурсу. При рівній кількості 

голосів голос голови є вирішальним. 

4.2. Рішення Конкурсної комісії фіксується та оформлюється протоколом, 

який затверджується проректором з науково-педагогічної роботи та 

міжнародної співпраці. 

 

V. Порядок нагородження переможців 

5.1. На основі рішення Конкурсної комісії університету, переможці та 

лауреати Конкурсу за наказом ректора нагороджуються дипломами «Кращий 

молодий науковець ВНУ імені Лесі Українки» І, ІІ та ІІІ ступенів. 

5.2. Переможці конкурсу мають право на отримання рекомендацій 

Конкурсної комісії та вченої ради ВНУ імені Лесі Українки на стажування у 

провідних наукових та освітніх центрах України та за кордоном. 



Додаток 1 

Анкета учасника конкурсу  

«Кращий молодий науковець ВНУ імені Лесі Українки» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

Дата народження 

Науковий ступінь, вчене звання 

Посада (кафедра, факультет) 

Контактний телефон 

E-mail 

 

 

 

 

Дата          Підпис 



Додаток 2 

Відомості про науковий доробок претендента за останні три роки 

1. Кількісний показник 

№ з/п Наукові доробки Кількість 

1. Загальна кількість друкованих праць, 

з них: 

 

1.1. Монографії  

одноосібні  

колективні  

1.2. Наукові статті:  

в журналах, зареєстрованих в базах Scopus, Web of Science  

у закордонних виданнях  

у фахових журналах  

у збірниках матеріалів конференції  

1.3. Тези доповідей  

2. Патенти  

3. Підручники та посібники  

з них, з грифом МОН  

4. Інша навчально-методична література  

5. Участь у виконані НДДКР:  

за державним замовленням   

за замовленням закордонних установ  

за госпдоговорами  

 

2. Список наукових публікацій претендента за останні три роки, що 

відповідає даним, зазначеним у пункті 1, підписаний претендентом і завірений 

вченим секретарем університету*. 

 

3. Стажування, підвищення кваліфікації (країна, заклад). 

 



4. Отримано грантів на участь в міжнародних програмах (країна, 

грантодавець) 

 

5. Керівництво науково-дослідною роботою студентів** 

5.1. Підготовка студентів-переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади; 

5.2. Підготовка студентів-переможців Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
Документи претендентів, зазначені у п. 1 і 2, повинні бути взаємоузгоджені. 

**
Зазначити рік проведення конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові переможця, диплом якого ступеня 


