Міністерство освіти і науки України
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
від 01.08.2016 р. № 399

Положення
про щорічний конкурс «Кращий молодий науковець»
у Харківському національному аграрному університеті
ім. В.В. Докучаєва

Харків – 2016
1

1. Загальні положення
1.1. Положення встановлює умови, порядок організації і проведення щорічного
конкурсу «Кращий молодий науковець» (надалі – Конкурс) у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (надалі – Університет).
1.2. Головною метою конкурсу є виявлення талановитої молоді та підтримка
наукових досліджень молодих науковців в Університеті.
1.3. Конкурс проводиться щорічно на початку року за результатами наукових
здобутків претендентів на звання «Кращий молодий науковець».
1.4. На здобуття звання «Кращий молодий науковець» можуть претендувати
молоді вчені, які плідно працюють за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки України (Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 2623-ІІІ від 11. 07. 2001 року). До претендентів на здобуття звання «Кращий
молодий науковець» висуваються такі вимоги:
– претендент, що бере участь у Конкурсі, повинен мати не менше трьох публікацій у провідних наукових виданнях або монографію за науковим напрямом за період наукової діяльності;
– основним місцем роботи молодого вченого має бути Університет;
– вік претендента не повинен перевищувати 35 років на момент подання документів на участь у Конкурсі.
1.5. Конкурсний відбір претендента на здобуття звання «Кращий молодий науковець» проводиться виключно на підставі його рейтингової оцінки.
1.6. Рішення щодо переможців Конкурсу приймається Радою молодих вчених
та затверджується наказом Ректора Університету.
1.7. Переможці конкурсу у послідуючі роки можуть брати участь у конкурсі,
але без урахування наукових здобутків, за які вже було отримано звання «Кращий
молодий науковець».
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і передбачає визначення «Кращого молодого науковця» у два етапи.
Перший етап передбачає:
– виявлення претендентів на звання «Кращий молодий науковець» на факультетах;
– кандидатури усіх претендентів на звання «Кращий молодий науковець» попередньо обговорюються на зборах відділень РМУС. Претендент зобов’язаний подати на збори відділення РМУС факультетів свою анкету (до2

даток 1), рейтингову оцінку (рейтинг), згідно з додатком 2, а також список
наукових і навчально-методичних праць, згідно з додатком 3. Інформація
щодо наукової діяльності претендента повинна бути підтверджена копіями
відповідних документів;
– рішення зборів відділення щодо участі у Конкурсі оформляється у вигляді
протоколу. Кандидатура вважається підтриманою, якщо за неї проголосувала проста більшість присутніх молодих науковців на зборах відділення
РМВС факультету;
– у випадку незгоди з оцінкою претендент може апелювати безпосередньо до
правління РМУС ХНАУ, яке зобов’язане розглянути апеляцію в тижневий
термін.
Другий етап передбачає:
– при наявності на факультеті учасників з однаковою кількістю балів переможців обирають шляхом голосування простою більшістю членів Правління
Ради;
– Правління Ради здійснює перевірку інформації по претендентам і затверджує переможців.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
3.1. Рішення РМУС за результатами Конкурсу про надання звання «Кращий
молодий науковець» оголошується наказом по Університету і доводиться до відома.
3.2. Переможці Конкурсу нагороджуються почесними дипломами та, за наявності відповідного фінансування, цінними подарунками та грошовими преміями.

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від « 26 » липня 2016 року протокол № 3

3

Додаток 1
Анкета
учасника конкурсу «Кращий молодий науковець»
Прізвище ім’я по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Телефони
E-mail
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Додаток 2
Рейтингова оцінка претендентів на звання «Кращий молодий науковець»*
№

Вид роботи

Внесок у сумарний
рейтинг

Коректуючий коефіцієнт

1
Наукові і навчально-методичні праці
Кількість сторінок/Кількість авторі)
30 /Кількість авторів

1.1

Монографія

1.2

Стаття в міжнародних виданнях

1.3

Стаття у виданні, що входить до переліку
ВАК

25/Кількість авторів

1.4

Стаття у виданні України, що не входить
до переліку ВАК
Публікація в матеріалах міжнародної
конференції
Публікація в матеріалах Всеукраїнської
конференції
Підручники, навчальні посібники та інші
навчально-методичні праці

15/Кількість авторів

1.5
1.6
1.7

10/Кількість авторів
5/Кількість авторів
Кількість сторінок /
Кількість авторів

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6.

Керівництво студентською науковою роботою
15 /Кількість авторів
Стаття в міжнародних виданнях
Стаття у виданні, що входить до переліку
ВАК
Стаття у виданні України, що не входить
до переліку ВАК
Публікація в матеріалах міжнародної
конференції
Публікація в матеріалах Всеукраїнської
конференції
Керівництво науковою роботою студентів
з перемогою у
І турі
ІІ турі

10/Кількість авторів
7/Кількість авторів
5/Кількість авторів
3/Кількість авторів

15
20

3
3.1
3.2

Кандидатської
Докторської

Захист дисертацій
100
200
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видання за кордоном
( *2 )
видання іноземною
мовою ( *2 )

З грифом МОН(*2)
З грифом МАП
(*1,5)
З грифами МОН і
МАП (*3)

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2

Присвоєння вченого звання
Доцента, старшого наукового співробіт100
ника
Професора
200
Інше
Опонування дисертацій
Член організаційного комітету конференції
Переможець виставок, представлення
персональних виставок
Переможець конкурсів, грантів у галузі
науки і техніки
Винаходи, патенти, авторські свідоцтва

30
10

–
–

проведених за кордоном ( *2 )
проведених за кордоном ( *2 )

15/ кількість авторів
5.4.
50/ кількість авторів
5.5.
50/ кількість авторів
* - публікації та інші складові рейтингу мають бути документально підтверджені шляхом
надання відповідних ксерокопій
5.3
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Додаток 3
Список наукових і навчально-методичних праць претендента на звання «Кращий молодий науковець»
від ____________ факультету
_____________________
ПІБ претендента

№

Назва праці

Вихідні дані
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Співавтори

Обсяг,
стор./ум.др.арк.

