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1. Загальні положення 
1.1. Положення встановлює умови, порядок організації та проведення щорічного 

конкурсу «Кращий молодий науковець» (далі – Конкурс) в Поліському національному 

університеті (далі – Університет). 

1.2. Основною метою Конкурсу є стимулювання наукової діяльності молодих вчених 

Університету та визначення орієнтирів для подальшого професійного розвиту. 

1.3. Засновником Конкурсу є ректорат та Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету. 

1.4. Конкурс проводиться щорічно з 15 квітня по 15 травня з результатами наукових 

здобутків молодих науковців за попередній календарний рік. 

1.5. Проведення конкурсу доручається конкурсній комісії, яка призначається наказом 

ректора Університету про проведення Конкурсу у поточному році.  

1.6. Комісія забезпечує проведення конкурсу, визначає переможців, відповідно до 

зайнятих місць, та звітує про результати Конкурсу перед вченою радою Університету. 

1.7.  Основними завданнями Конкурсу є: 

- заохочення молоді до участі у фундаментальних і прикладних дослідженнях; 

- стимулювання молодих науковців Університету до проведення практичних дослідів 

та експериментів; 

- активізація участі молодих науковців Університету у наукових конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо; 

- стимулювання молодих науковців Університету до публікації своїх наукових 

результатів у провідних вітчизняних та міжнародних наукових виданнях; 

- мотивування молодих науковців до отримання патентів на винаходи/корисні моделі, 

ліцензій, авторських свідоцтв та впроваджень у виробництво. 

 

2. Організація та проведення конкурсу 
2.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер та проводиться в два 

етапи. 

2.2. Перший етап – до 15 квітня претендентам необхідно подати відомості на розгляд 

відповідним Науково-інноваційним інститутом (далі – НІІ) за результатами засідань яких 

подаються пропозиції щодо участі претендентів у 2-му етапі Конкурсу. 

2.4. До 15 квітня директор НІІ подає на розгляд комісії протокол засідання НІІ з 

переліком претендентів та їхні пакети документів. 

2.5. На здобуття звання «Кращий молодий науковець» можуть претендувати молоді 

науковці Університету віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче другого 

(магістерського) рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора 

наук або навчаються в докторантурі та які активно працюють за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки а також пріоритетними науковими напрямками Університету. 

2.6.  Для участі у Конкурсі заповнюється та подається для розгляду конкурсній комісії 

у встановлений термін анкета (Додаток 1), перелік публікацій, оформлений відповідно до 

вимог (Додаток 2) та мотиваційний лист. 

2.7. Відповідальність за достовірність визначення рейтингової оцінки несе 

претендент, завідувач кафедри, до якої прикріплений претендент, директор відповідного 

НІІ. У разі низької рейтингової оцінки претендент відсторонюється від участі  в Конкурсі 

без права повторної участі. 

2.8. Другий етап – конкурсна комісія розглядає надані документи учасників конкурсу 

на засіданні конкурсної комісії. До 15 травня за результатами розгляду та обговорення 

кандидатур конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. 
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2.9. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу суму балів відповідно 

до системи оцінювання (Додаток 3) та чий мотиваційний лист було найвище оцінено 

комісією. 

2.10. Результати Конкурсу затверджуються конкурсною комісією. 

2.11. Повна інформація щодо проведення Конкурсу, а саме: термін подання анкет та 

інших документів, чисельність учасників, імена переможців буде висвітлюватись на web-

сторінці Університету.  

2.12. Після завершення процедури конкурсного відбору на web-сторінці Університету 

розміщується  список переможців до Дня Науки в Україні (до 18 травня ). 

2.13. Кожен з переможців Конкурсу нагороджується почесним дипломом. 

 

3. Заключні положення 

3.1. Положення та зміни до них затверджуються вченою радою Університету і 

вводяться в дію наказом ректора.  
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 Додаток 1  

до п.2.6 

 

Анкета 

участі у конкурсі 

 

ПІБ:  

Галузь знань:  

рік навчання у аспірантурі: 

(для аспірантів) 

 

Факультет  

Назва НІІ:  

Назва кафедри:  

моб. телефон:  

e-mail:  

Профіль Google Scholar:  
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 Додаток 2  

до п.2.6 

Перелік публікацій 

 

Згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання» 

 

1.Монографії: 
 

2.Статті у іноземних наукових періодичних виданнях та наукових фахових виданнях 

України, віднесених до міжнародних науко-метричних баз з високими індексами цитування  

(Scopus та Web of Science ): 
 

3.Статті у виданнях інших держав та у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних: 
 

4.Статті у фахових виданнях України: 

 

5.Тези наукових  доповідей на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
 

6.Тези наукових  доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях: 
 

7.Інші публікації: 
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 Додаток 3  

до п.2.9 

 

Основні показники визначення загального рейтингу молодих вчених  

Житомирського національного агроекологічного університету  

за основними видами їх діяльності 

№ Вид робот 
Внесок у 
загальний 
рейтинг 

Корегуючий 
коефіцієнт 

Документ, який 
підтверджує 
достовірність 

1 Публікації 
 - монографія (к-ть стор.) 

10*(к-ть авторів) 
2, якщо 

мовами ЄС 
Оригінал або копія 

завірена ученим 
секретарем 

 - монографія опублікована 
за кордоном 

(к-ть стор.) 
10*(к-ть авторів) 

2, якщо 
мовами ЄС 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 - стаття у наукометричних 

базах Scopus, 
Web of Science 

____50____ 
(к-ть авторів) 

2, якщо 
опубліковано 
закордоном 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 - стаття у виданнях інших 

держав включених до 
міжнародних 
наукометричних баз даних 

____20____ 
(к-ть авторів) 

- Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 

 - стаття у виданнях 
України, включених до 
міжнародних 
наукометричних баз даних 

____15____ 
(к-ть авторів) 

1.25, якщо 
мовами ЄС 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 

 - стаття у фахових 
виданнях України 

____10____ 
(к-ть авторів) 

1.25, якщо 
мовами ЄС 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 - тези наукової  доповіді на 

Міжнародній  науково-
практичній конференції 

____3____ 
(к-ть авторів) 

1.25, якщо 
мовами ЄС 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 - тези наукової  доповіді на 

Всеукраїнській науково-
практичній конференції 

____2____ 
(к-ть авторів) 

1.25, якщо 
мовами ЄС 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
2 Отримання патенту: 
 - на корисну модель ____5____ 

(к-ть авторів) 
2, якщо 

міжнародного 
зразка 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 - на винаходи  ____7____ 

(к-ть авторів) 
2, якщо 

міжнародного 
зразка 

Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 - промисловий зразок ____10___ 

(к-ть авторів) 
- Оригінал або копія 

завірена ученим 
секретарем 

 - авторське свідоцтво ____3____ 
(к-ть авторів) 

- Оригінал або копія 
завірена ученим 

секретарем 
 

3 Кількість цитувань у ви данях, що входять до наукометричних баз даних 
 - Scopus фактичний - - 
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показник 
 - Web of Science фактичний 

показник 
- - 

 - H-index Google Scholar фактичний 
показник 

2 

- - 

4 Імідж ученого 
 - присвоєння вченого звання 

доцента 
10 - Копія диплому 

 - присвоєння вченого звання 
професора 

15 - Копія диплому 

 - одержання премій за 
наукові здобутки Президента 
або Верховної ради України 

15 - Витяг з наказу 

 - одержання премій за 
наукові здобутки Кабінету 
Міністрів України 

8 - Витяг з наказу 

 - одержання премій за 
наукові здобутки Обласної 
державної адміністрації 

5 - Витяг з наказу 

 - опонування докторської 
дисертацій 

5 2, якщо 
закордоном 

Автореферат 

 - опонування кандидатської 
дисертацій 

3 2, якщо 
закордоном 

Автореферат 

 - членство в спеціалізованих 
радах 

2 2, якщо 
закордоном 

 

 - виступи на міжнародних 
конференціях 

10 2, якщо 
закордоном 

Програма 
конференції 

 - виступи на всеукраїнських 
конференціях 

5 - Програма 
конференції 

 - участь в оргкомітеті 
конференцій 

5 2, якщо 
закордоном 

Програма 
конференції 

 - міжнародне стажування  50 2, якщо 6 і 
більше 
місяців 

Сертифікат 

 - Участь в експертній комісії 
по відбору та оцінці 
наукових проектів МОН  

5 - Наказ МОН 

5 Участь у НДР що фінансувались із зовнішніх джерел 
 Керівник 50 2, якщо 

міжнародних 
Звіт, акт виконаних 

робіт 
 Відповідальний виконавець 30 2, якщо 

міжнародних 
Звіт, акт виконаних 

робіт 
 Виконавець 70 

(кількість 
виконавців) 

2, якщо 
міжнародних 

Звіт, акт виконаних 
робіт 
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Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

П – 17-03 Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий 

молодий науковець» 

№ врахова-

ного примір-

ника 

Дата 

видачі 
Структурний підрозділ 

Кому 

виданий 

Підпис 

про 

одержання 

1 2 3 4 5 
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Ф-05-Пр-01 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Номера аркушів сторінок Номер 

документа 
Підпис Дата 

Термін 

введення Змінених Замінених Нових 
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Ф-07-Пр-01 

ПРОТОКОЛ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМІНОЮ 

П – 17-03 Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий 

молодий науковець» 

№ 
з/п 

Дата 
ознайом-

лення 

Відповідальна 
особа за 

ознайомлення 

Підпис 
відповідальн

ої особи 

П.І.Б. особи, 
що ознайомлена 

з документом 

Підпис особи, що 
ознайомлена з 
документом 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


