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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення встановлює умови, порядок організації і проведення конкурсу «Кращий 

молодий науковець Маріупольського державного університету» (надалі - Конкурс). 

1.2. Головною метою конкурсу є виявлення талановитої молоді та підтримка наукових 

досліджень молодих науковців МДУ.  

1.3. Конкурс проводиться щорічно за результатами наукових здобутків претендентів на звання 

«Кращий молодий науковець МДУ» за попередній навчальний рік. 

1.4. У конкурсі можуть брати участь науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, 

що працюють в МДУ та займаються науковою або науково-педагогічною діяльністю і мають статус 

молодого вченого відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

(вчений віком до 35 років, що має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений 

віком до 40 років, що має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі). 

1.5. Подання про участь у конкурсі вносять особисто викладачі або кафедри університету. 

Заявка на участь погоджується завідувачем каефдри. 

1.6. Конкурсний відбір претендента на здобуття звання «Кращий молодий науковець МДУ» 

проводиться виключно на підставі його рейтингової оцінки (додаток 1). 

1.7. Рішення щодо переможців конкурсу приймається Радою молодих вчених університету та 

затверджується Вченою радою МДУ і наказом Ректора університету. 

 

2. МЕТА КОНКУРСУ 

2.1. Сприяти реалізації наукового потенціалу молодих науковців. 

2.2. Стимулювати та підвищувати зацікавленість викладачів в проведенні науково-дослідної 

роботи; 

2.3. Сприяти популяризації роботи кращих молодих науковців університету. 

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. Процедура проведення конкурсу має відкритий характер та передбачає визначення 

«Кращого молодого науковця» у два етапи: 

На першому етапі (до 31 жовтня) визначаються кращі молоді науковці на кафедрах за всіма 

критеріями конкурсу, що рекомендуються для участі у другому етапі. 

На другому етапі (до 30 листопада) кандидатури претендентів розглядаються на засіданні 

Ради молодих вчених МДУ, яка за найвищою рейтинговою оцінкою обирає переможця та подає на 

затвердження Вченій раді МДУ. 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

4.1. Рішення Ради молодих вчених МДУ за результатами конкурсу про надання звання 

«Кращий молодий науковець МДУ» після затвердження Вченою радою МДУ вводиться в дію 

наказом ректора університету і доводиться до відома. 

4.2. Переможець конкурсу нагороджується почесним дипломом та/або відзнакою 

університету, а також, за наявності відповідного фінансування, відзначається грошовою премією, 

розмір якої встановлює Ректор. 
 

  



Додаток 1 

Заявка на участь у конкурсі «Кращий молодий науковець МДУ» 

 

Кафедра ___________________________________________________________________________  

Номінант __________________________________________________________________________  
(ПІБ) 

Посада _____________________________________________________________________________ 

Науковий  ступінь, вчене звання ___________________________________________________ 

Стаж науково-педагогічної роботи ________,  у тому числі в МДУ ______________________ 

 

Назва показника 

Кількість балів Кількість 

отриманих 

балів  

Документи, які представляє претендент 

1. Наукові публікації та навчально-методичні праці 

1.1. Монографії 

Одноосібна: 

     українське видання 

     зарубіжне видання 

Колективна (розділ): 

     українське видання 

     зарубіжне видання 

 

 

100 

120 

 

15 (за 1 д.а.) 

20 (за 1 д.а.) 

 Опублікована монографія або копія 

першої та другої сторінок 

1.2. Статті в журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних  (рівня 

Scopus, WoS); 

100  Копія публікації або посилання на 

електронну версію 

1.3. Статті в журналах, що є фаховими і 

входять до міжнародних наукометричних баз 

даних (рівня Copernicus тощо); 

50  

1.4. Статті у закордонних виданнях 50  

1.5. Статті у фахових виданнях України 45  

1.6. Статті у виданнях України, що не є 

фаховими, публікації в матеріалах конференцій 
15  

1.7. Тези доповідей в матеріалах конференцій: 

міжнародних 

всеукраїнських 

 

15 

10 

 

1.8. Цитованість автора: 

- Цитування в Google Академія 

- Цитування в Copernicus та інш. 

- Цитування в Web of Science, Scopus 

 

3 (за одне 

цитування) 

5 (за одне 

цитування) 

10 (за одне 

цитування) 

 

 

Посилання на профіль автора 

1.9. Навчально-методичні розробки: 

Підручники 

Посібники  

Інші навчально-методичні розробки 

 

100 

100 

50 

 Копія першої та другої сторінок або 

посилання на електронну версію 

2. Отримання охоронних документів 

2.1. Патенти на корисні моделі 120  Копія свідоцтва 

2.2. Патенти на винаходи або промислові 

зразки 
100 

 

 

2.3. Авторське свідоцтво  75  

3. Доповіді на конференціях, симпозіумах, форумах тощо 

3.1. Виступи на всеукраїнських конференціях 5  Копія документа, що підтверджує участь 

у роботі конференції (копія відрядного 

посвідчення, сертифікат учасника тощо), 

завірена завідувачем кафедри 

3.2. Виступи на міжнародних конференціях, 

що проходять на території України 
10  

3.3. Виступи на конференціях, що проходять 

за кордоном  
15  

4. Захист дисертації на здобуття наукових ступенів, присвоєння вчених звань 

4.1. Кандидата наук 150  Копія диплома про присвоєння 

наукового ступеня 4.2. Доктора наук 200  

4.3. Доцента, старшого наукового 

співробітника 
150  Копія атестата про присвоєння вченого 

звання 

4.4. Професора 200  

5. Наявність наукових ступенів та вчених звань 

5.1. Кандидата наук 150  Копія диплома про присвоєння 

наукового ступеня 5.2. Доктора наук 200  



5.3. Доцента, старшого наукового 

співробітника 
150  Копія атестата про присвоєння вченого 

звання 

5.4. Професора 200  

6. Участь у виконання науково-дослідних робіт 

6.1. За державним замовленням: 

Керівник 

Відповідальний виконавець 

Виконавець 

 

150 

130 

120 

 Звіт, акт виконаних робіт 

6.2. За замовленням закордонних установ: 

Керівник 

Відповідальний виконавець 

Виконавець 

 

150 

130 

120 

 

6.3. За госпдоговорами: 

Керівник 

Відповідальний виконавець 

Виконавець 

 

150 

130 

120 

 

7. Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів 

7.1. Керівництво науковою роботою 

аспірантів 
50  Перелік аспірантів з візою завідувача 

кафедри 

7.2. Наукове консультування докторантів  75  Перелік докторантів з візою завідувача 

кафедри 

7.3. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук під керівництвом 

учасника конкурсу «Кращий молодий 

науковець МДУ» 

100  Автореферат 

7.4. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора наук, консультантом яких є 

учасник конкурсу «Кращий молодий науковець 

МДУ» 

150  Автореферат 

8. Робота зі студентами та школярами 

8.1. Опублікування фахових статей під 

керівництвом учасника конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» 

20  Копія публікації або посилання на 

електронну версію 

8.2. Опублікування статей або тез доповідей 

під керівництвом учасника конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» 

5  

8.3. Керівництво магістерськими роботами під 

керівництвом учасника конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» 

20 

(за 1 роботу) 

 Копія протоколу із захисту 

8.4. Підготовка студентів-переможців 

Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт (ІІ етап): 

І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

грамота 

 

 

 

30 

20 

10 

5 

 Копія диплому 

8.5. Підготовка студентів-переможців 

конкурсів, що проводяться в рамках 

Міжнародних та Всеукраїнських конференцій: 

Диплом І ступеня 

Диплом ІІ ступеня 

Диплом ІІІ ступеня 

Грамота 

 

 

 

10 

5 

3 

1 

 



8.6. Підготовка студентів-переможців Декади 

студентської науки МДУ: 

Диплом І ступеня  

Диплом ІІ ступеня 

Диплом ІІІ ступеня 

Грамота 

 

 

10 

5 

3 

1 

 

8.7. Залучення студентів до проведення 

наукових досліджень в рамках наукової теми 

кафедри (балів за кожного студента) 

2  Копія акту виконаних робіт із 

залученням студентів 

8.8. Керівництво СНТ 10  План засідань, протоколи засідань, звіти 

про роботу 

8.9. Підготовка переможців  конференції 

школярів-членів МАН під керівництвом 

учасника конкурсу: 

- Всеукраїнський рівень: 
Диплом І ступеня  

Диплом ІІ ступеня 

Диплом ІІІ ступеня 

- Обласний рівень: 
Диплом І ступеня  

Диплом ІІ ступеня 

Диплом ІІІ ступеня 

 

 

 

 

30 

20 

10 

 

20 

10 

15 

 Копії підтверджуючих документів 

8.10. Рецензування робіт учнів-членів МАН 

(за кожну роботу) 
10  

9. Перемоги у конкурсах 

9.1. Здобуття премій Президента, Верховної 

Ради 
50  Копії підтверджуючих документів 

9.2. Здобуття грантів Президента, 

Національної академії наук, стипендія 

Верховної Ради України, Кабінету міністрів 

України 

40  

9.3. Перемоги у міжнародних конкурсах, 

виставках, ярмарках 
30  

9.4. Здобуття премій, грантів міжнародних 

фондів, організацій тощо 
30  

10. Інше 

10.1. Опонувавання дисертацій на здобуття 

наукового ступеня 

30 (кандидата 

наук) 

40 (доктора наук) 

 Автореферат дисертації 

10.2. Внутрішнє рецензування  дисертацій на 

здобуття наукового ступеня 

20 (кандидата 

наук) 

25 (доктора наук) 

 Копія з витягу протоколу засідання 

кафедри 

10.3. Написання відгуків на автореферати 

дисертацій на здобуття наукового ступеня 

10 (кандидата 

наук) 

15 (доктора наук) 

 Копія відгуку 

10.4. Членство у спеціалізованій вченій раді з 

захисту дисертацій 

10 (за кожне 

засідання) 

 Копія протоколу засідання 

10.5. Виконання функцій відповідального по 

кафедрі за наукову роботу 
20  Копії підтверджуючих документів 

10.6. Членство в Раді молодих вчених МДУ 5 (за участь у 

кожному 

засіданні ради за 

графіком) 

 

10.7. Членство у науково-методичних 

комісіях на факультеті 
10  

10.8. Наукові відрядження та стажування (за 

наявності підтверджуючих документів): 

- українські 

- закордонні  

 

 

40 

50 

 Копії підтверджуючих документів і звіти 

про наукові відрядження 

10.9. Отримання грантів на участь у 

міжнародних програмах 
50  

 

Дата 

Підпис (учасника) 

Підпис (завідувача кафедри) 


