
ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО КОНКУРС «КРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ УДПУ» 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 
1.1. Положення встановлює умови, порядок організації і проведення 

щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець УДПУ» (далі Конкурс)  
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини (далі УДПУ).  

1.2. Головною метою конкурсу є виявлення талановитої молоді та підтримка 
наукових досліджень молодих науковців УДПУ.  

1.3. Конкурс проводиться щорічно за результатами наукових здобутків 
претендентів на звання «Кращий молодий науковець УДПУ» у 
попередньому календарному році у двох номінаціях:  
1. «Кращий молодий учений» – для молодих науковців, що мають 

науковий ступінь;  
2. «Кращий молодий дослідник» – для молодих науковців без наукового 

ступеня.  
Термін проведення конкурсу – до Дня науки. 

1.4. На здобуття звання «Кращий молодий науковець УДПУ» можуть 
претендувати науковці віком до 35 років, які плідно працюють за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України (Закон 
України № 2623-ІІІ від 11.07.2001 року). Претенденти на здобуття звання 
«Кращий молодий науковець УДПУ» повинні відповідати таким вимогам:  

не менше трьох публікацій у провідних наукових виданнях або 
монографія за науковим напрямом, опубліковані протягом 
календарного року;  
основне місце роботи – Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини;  

вік не перевищує 35 років на момент подання документів на Конкурс.  
1.5. Конкурсний відбір претендента на здобуття звання «Кращий молодий 

науковець УДПУ» проводиться виключно на підставі його рейтингової 
оцінки (див. додаток 1).  

1.6. Рішення щодо переможців Конкурсу приймає Вчена рада УДПУ та 
затверджує наказом ректор УДПУ. 

 
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 
2.1. Конкурс має відкритий характер і передбачає визначення «Кращого 

молодого науковця року» УДПУ у два етапи:  
І етап – виявлення претендентів на звання «Кращий молодий науковець 

УДПУ» на факультетах:  
Попередній конкурс проводить Рада молодих науковців УДПУ та 
заступники деканів факультетів з наукової роботи. 



Кандидатури претендентів на звання «Кращий молодий науковець УДПУ» 
та їх матеріали обговорюються на вчених радах факультетів.  
Претендент подає на Вчену раду факультету свою рейтингову оцінку 
(рейтинг) за попередній календарний рік (додаток 1). Інформація про 
наукову діяльність претендента повинна бути підтверджена копіями 
відповідних документів.  
Рішення Вченої ради факультету про переможця попереднього Конкурсу 
оформляється протоколом. Кандидатура переможця вважається 
підтриманою, якщо за неї проголосувала більшість присутніх Вченої ради 
факультету.  
Якщо претендент не згодний з оцінкою, то він може апелювати 
безпосередньо до правління Ради молодих науковців (РМН) УДПУ, яке 
розглядає апеляцію в тижневий термін.  
Вчений секретар факультету подає на РМН УДПУ витяг із протоколу 
засідання Вченої ради факультету з визначеним (одним) переможцем 
попереднього Конкурсу в кожній номінації за галузями наук (психолого-
педагогічні; соціально-економічні; природничо-технічні), рейтинг 
претендента та копії документів, що підтверджують цей рейтинг. 

 
ІІ етап – виявлення претендентів у кожній галузі наук (психолого-

педагогічні; соціально-економічні; природничо-технічні) на звання «Кращий 
молодий науковець УДПУ» за двома номінаціями серед переможців Конкурсу 
на факультетах на основі їх рейтингу. Переможці обираються простою 
більшістю голосів членів Ради молодих науковців УДПУ.  

2.2. Правління РМН УДПУ подає шість кандидатур переможців 
Конкурсу на затвердження Вченій раді УДПУ.  

2.3. Вчена рада УДПУ затверджує переможців та підводить підсумки 
Конкурсу. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ ТА ЗВІТУВАННЯ 
 

3.1. Рішення Вченої ради УДПУ за результатами Конкурсу «Кращий 
молодий науковець УДПУ» про присвоєння цього звання шістьом молодим 
науковцям (за галузями наук та номінаціями) оголошується наказом ректора по 
університету та доводиться до відома керівників підрозділів та правління РМН 
УДПУ.  

3.2. Переможці Конкурсу нагороджуються почесними дипломами та 
відзнаками університету. 



 

Додаток 1 
Індивідуальний  звіт про наукову роботу в            році 

_______________________________________________________________________________ 
(посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім'я, по батькові) 

Відомості про вченого: 
Рік народження ___________________ 
Рік закінчення ВНЗ  _______________________ 
Науковий ступінь, рік захисту .________________________ 
Вчене звання, рік присвоєння __________________________. 
Перебування в аспірантурі/докторантурі (роки)._______________. 
1. Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу - назва теми, категорія 

(держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), стисло зміст виконаної роботи (до 
семи рядків). 

2. Наукові стажування, виконання спільних проектів тощо. 
3. Подання запитів (назва, керівник, куди подані), одержання індивідуальних або 

участь у колективних інвестиційних  ґрантах (окрім грантів на поїздки). 
4. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультування при 

написанні докторських дисертацій. Захист дисертацій аспірантами, докторантами (прізвище, 
назва дисертації, спеціальність, дата захисту, рік закінчення аспірантури, докторантури). 

5. Участь у конференціях різного рівня (за наявності сертифіката про участь або 
програми конференції). 

6. Видавнича діяльність: 
№ 
п/п 

Наукові публікації Всього За звітний 
період 

1 Монографії   
2 Статті: 

 у фахових виданнях, що входять до переліку видань, у яких 
можуть публікуватися результати дисертаційних 
досліджень; 

 в інших наукових виданнях; 
 в зарубіжних наукових виданнях; 
 у журналах з імпакт-фактором, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (вказати яких). 

  

3 Інші наукові видання   
 
Праці, що вийшли з друку (бібліографічний опис згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006): 
- монографії; 
- статті у фахових виданнях, що входять до переліку видань, у яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних досліджень; 
- статті, опубліковані в зарубіжних наукових виданнях; 
- публікації у журналах з імпакт-фактором, що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних (вказати яких); 
- інші наукові видання. 
7. Рецензування та опонування дисертацій, відгуки на автореферати, експертні 

висновки. 
8. Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових 

журналів тощо. 
9. Призи, нагороди, грамоти, стипендії (за рік). 
 

 
 



 

Додаток 2 
Основні показники визначення загального рейтингу  

молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

за основними видами їх діяльності 
№ 
п/п Показники наукової та науково-технічної діяльності Кількість 

балів 
1. Захист докторської дисертації 300 
2. Захист кандидатської дисертації 150 
3. Завчасний захист:  

докторської дисертації 350 
кандидатської дисертації 200 

4. Наукове консультування виконавця докторської дисертації (захист) 100 
5. Наукове керівництво кандидатською дисертацією (захист) 50 
6. Охоронний документ, виданий за результатами формальної експертизи1 40 
7. Охоронний документ, виданий за результатами кваліфікаційної експертизи2 150 
8. Виконання наукового міжнародного гранту або участь у фінансованому 

проекті, та експериментальних програмах, в яких беруть участь викладачі 
університету 

50 

9. Імідж ученого X 
 - присвоєння вченого звання доцента/професора 25/50 
 - присвоєння почесного звання, державна нагорода 20 
 - відомчі нагороди, грамоти 10 
 - членство в наукових міжнародних закордонних товариствах 20 
 - опонування дисертацій: - докторської 

                                            - кандидатської 
40 
25 

 - експертиза дисертацій в спеціалізованій раді: - докторської 
                                                                                 - кандидатської 

30 
20 

 - рецензування дисертацій до попереднього захисту: - докторської 
                                                                                           - кандидатської 

25 
15 

 - консультування докторантів (за одного докторанта) 30 
 - консультування докторантів-іноземців (за одного докторанта) 60 
 - керівництво аспірантами (за одного аспіранта) 20 
 - керівництво аспірантами-іноземцями (за одного аспіранта) 40 
 - керівництво здобувачами (за одного здобувача) 20 
 - керівництво здобувачами-іноземцями (за одного здобувача) 40 
 - членство в спеціалізованих радах 30 
 - відгуки на автореферати 5 
10. Керівництво науково-дослідною лабораторією 20 
11. Керівництво науковою школою 20 
12. Керівництво держбюджетною науково-дослідною темою 60 
13. Участь у розробці держбюджетної науково-дослідної теми 15 

14. Керівництво госпдоговірною /за рахунок спонсорських коштів науково- 
дослідною темою 120 

15. Участь у розробці госпдоговірної /за рахунок спонсорських коштів науково-
дослідної теми 20 

16. Виконання функцій: 
       - заступника директора (декана) з наукової роботи (на громадських 
засадах) 
       - відповідального по кафедрі за наукову роботу 

50 
20 



 

17. Участь у конференціях (очна):  
 - міжнародній (за межами України) 40 

- міжнародній 15 
- всеукраїнській 10 
- міжвузівській 5 
- виступ з доповідями на пленарному засіданні конференції (за наявності 

програми конференції) 10 

18. Участь в організації студентської олімпіади та конкурсу наукових робіт (II 
етап), захисту бізнес-планів (II етап) 10 

19. Наукові закордонні відрядження та стажування (за наявності 
підтверджуючих документів) 20 

20. Публікації:  
- монографія3 100 
            - опублікована за кордоном 150 
- стаття, у фаховому виданні, що входить до переліку видань у яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних досліджень 20 

- стаття в інших наукових виданнях 10 
- стаття, опублікована в зарубіжному науковому виданні 30 
- публікації у журналах з імпакт-фактором, що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних 

 

                      - Web of Science, Scopus 100 
                      - РИНЦ, COPERNICUS та ін. 50 
Цитованість автора:  
                       - цитування в Google Академія 5 (за одне 

цитування) 
                        - цитування в РИНЦ, COPERNICUS та ін. 10 (за одне 

цитування) 
                        - цитування в Web of Science, Scopus 20 (за одне 

цитування) 
21. Підготовка студентів:  
 - до участі у конкурсах, олімпіадах, конкурсах бізнес-планів (II етап) 20 
 - перемога у конкурсах та олімпіадах, конкурсах бізнес-планів (II етап) 

- І-ІІІ місця 
30 

 Всього з наукової діяльності  
 
1Документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, виданий за 

результатами експертизи за формальними ознаками, у ході якої встановлюється належність 
зазначеного в заявці об’єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами 
(корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. 

2Документ, що засвідчує пріоритет, авторство й право власності на винахід, виданий за 
результатами експертизи по суті, що встановлює відповідність винаходу умовам 
патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). 

3Показники монографії: обсяг не менше 7 друк, арк.; дві зовнішні рецензії; рекомендація 
вченої ради; відповідність жанру монографії (теорія, концепція). 

Монографії, опубліковані за межами України, повинні бути рекомендовані до друку 
вченою радою УДПУ й відповідати міжнародним видавничим стандартам. 

 


