
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

/2.09. оЮП м. Запоріжжя № 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
8 ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Уповноважена 
реєстрації 

за ^ Л Ш З 
о р га нуде^жавіної 

(підпис) 

Про проведення обласного 
конкурсу для обдарованої 
молоді у галузі науки 

Відповідно до Положення про Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 

27 вересня 2013 року № 462, на виконання рішення Запорізької обласної ради 

від 06 квітня 2017 року № 65 «Про обласну цільову програму «Молодь 

Запорізького краю на 2017-2021 роки», з метою підтримки обдарованої молоді 

Запорізької області, 

НАКАЗУЮ: 

І. Проводити обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки 

протягом 2017-2021 років (далі - конкурс). 
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2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу для 

обдарованої молоді у галузі науки (додається). 

3. Начальникам структурних підрозділів з питань реалізації 

молодіжної політики районних державних адміністрацій Запорізької області 

забезпечити проведення конкурсу. 

4. Рекомендувати об'єднаним територіальним громадам Запорізької 

області, виконавчим комітетам міст обласного значення сприяти проведенню 

конкурсу. 

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, 

але не раніше дня його офіційного оприлюднення. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Л 
Начальник Управління молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької 
обласної державної адміністрації 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління молоді, 
фізичної культури та спорту 
Запорізької обласної державної 
адміністрації 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
В ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 
V П К П Д Г Т І 

Положення 

про проведення обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі науки 

1. Положення про проведення обласного конкурсу для обдарованої 

молоді у галузі науки (далі - Положення) розроблено на виконання рішення 

Запорізької обласної ради від 06 квітня 2017 року № 65 «Про обласну цільову 

програму «Молодь Запорізького краю на 2017-2021 роки». 

2. Обласний конкурс для обдарованої молоді у галузі науки (далі -

Конкурс) проводиться з метою підтримки обдарованої молоді, розкриття її 

здібностей, сприяння розвитку науково-дослідницького інтересу до проблем 

розвитку Запорізького регіону. 

3. Учасниками Конкурсу можуть бути особи, які проживають на території 

Запорізької області. Переможці Конкурсу визначаються в наступних категоріях: 
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студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації всіх форм 

власності; 

молоді спеціалісти промислових підприємств, установ та організацій області 

всіх форм власності віком від 18 до 35 років; 

молоді науковці (доктори, кандидати наук, докторанти, аспіранти, 

викладачі, здобувачі, наукові працівники віком до 35 років). 

4. Конкурс проводиться у номінаціях: 

фізико-математичні науки; 

біологічні, хімічні, екологічні науки; 

географічні та геологічні науки; 

технічні науки; 

сільськогосподарські науки; 

історичні та культурологічні науки; 

економічні науки; 

філософські та соціологічні науки; 

філологічні науки; 

юридичні науки; 

педагогічні та психологічні науки; 

медичні та фармацевтичні науки; 

мистецтвознавство, архітектура та дизайн; 

державне управління та політичні науки; 

фізичне виховання та спорт; 

менеджмент управління. 

5. Подання на претендента готує вищий навчальний заклад, промислове 

підприємство, установа, організація Запорізької області або структурний 

підрозділ з реалізації молодіжної політики районних державних адміністрацій, 

міських виконавчих комітетів міст обласного значення та об'єднаних 

територіальних громад Запорізької області. Подання на Конкурс надсилаються 
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щороку до 15 жовтня за поштовою адресою: 69107, м. Запоріжжя, 

пр. Соборний, 164, кабінет 720, Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації, телефон: (061) 239-02-52. 

6. Подання має включати: відомості про автора та наукового керівника; 

рекомендація за підписом керівництва; наукова робота (1 екземпляр обсягом до 

25 друкованих сторінок тексту); короткий опис творчого шляху, досягнення у 

конкурсах у попередні роки. 

Відомості про учасників надаються із урахуванням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

7. Переможці Конкурсу визначаються конкурсною комісією (далі -

Комісія), яка створюється наказом Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації. До складу Комісії можуть 

входити наукові працівники закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації всіх форм 

власності. 

8. Основними критеріями для оцінки поданих матеріалів є: 

актуальність теми (10 балів); 

наявність елементів наукової новизни (10 балів); 

глибина наукового опрацювання проблеми (10 балів); 

оригінальність методів дослідження (10 балів); 

повнота, коректність та структурованість викладення матеріалу 

(10 балів); 

певні досягнення (авторські доробки та пропозиції щодо вирішення 

проблеми) (5 балів); 

наявність наукових публікацій, виступів на науково-практичних 

конференціях, наявність грамот, дипломів та інших заохочувальних відзнак за 

наукові досягнення у відповідній галузі (5 балів). 

Переможцем визначається претендент, наукова робота якого отримала 
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не менше 45 балів. 

9. Засідання Комісії проводиться щороку не пізніше 01 листопада. 

В кожній з 16 номінацій, зазначених у пункті 4 Положення, визначаються 

переможці за трьома категоріями учасників, зазначених у пункті 3 Положення. 

Переможцям Конкурсу виплачується премія, розмір якої є однаковим для 

всіх переможців і визначається рішенням Комісії в межах коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на проведення Конкурсу на відповідний рік. 

Інформація про результати Конкурсу підлягає оприлюдненню в 

місцевих засобах масової інформації. Нагородження переможців відбувається в 

урочистій обстановці. 

Начальник Управління молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації Н.Ф. Власова 


