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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс «Найкращий молодий вчений року» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про конкурс “Найкращий молодий вчений року” (далі 

- Положення) встановлює умови, порядок організації та проведення  

конкурсу у Бердянському державному педагогічному університеті (далі - 

БДПУ) «Найкращий молодий вчений року» (далі — Конкурс). 

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України “Про вищу 

освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”,  Статуту БДПУ, 

Колективного договору та Стратегії розвитку БДПУ. 

1.3. Головною метою конкурсу є виявлення талановитої молоді, 

підтримка і стимулювання наукових досліджень в БДПУ. 

1.4. Організатором Конкурсу є Рада молодих учених БДПУ (далі — 

РМУ).  

1.5. Конкурс проводиться на засадах доброчесності, справедливості 

та прозорості. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ  

2.1. Конкурс проводиться як правило щорічно за поданням РМУ та 

оголошується наказом ректора БДПУ, в якому визначаються строки 

проведення конкурсу та затверджується склад конкурсної комісії. 

2.2. Конкурсна комісія створюється з числа наукових та науково-

педагогічних працівників БДПУ. До складу конкурсної комісії з правом 

дорадчого голосу можуть запрошуватися провідні науковці України та світу, 

які не є працівниками БДПУ.  

2.3. На першому засіданні конкурсна комісія обирає з числа членів 

голову комісії, його заступника та секретаря. 

2.4. Свою роботу конкурсна комісія організовує у вигляді засідань. 

Організаційні рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів конкурсної комісії. 

2.5. Члени конкурсної комісії працюють на добровільних засадах. 

2.6. До повноважень конкурсної комісії входить: організація проведення 

конкурсу, визначення номінацій; затвердження критеріїв оцінки; розгляд 

документів, поданих на конкурс; визначення переможців.  

2.7. Протягом 5 робочих днів після оголошення конкурсу, конкурсна 

комісія визначає номінації конкурсу та критерії оцінки, які не пізніше 

наступного дня після затвердження, оприлюднюються на офіційному сайті 



БДПУ. 

 

3. УМОВИ УЧАСТІ 

3.1. Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені БДПУ, які не менше 

ніж 1 календарний рік, що передує року, в якому оголошено конкурс, 

перебували з БДПУ у трудових правовідносинах та/або здобували вищу 

освіту в БДПУ на будь-якому з рівнів незалежно від форми її здобуття. 

3.2.  Молодим вченим є фізична особа, яка проводить фундаментальні та 

(або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-

технічні (прикладні) результати віком до 35 років включно, яка має вищу 

освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або віком до 40 років 

включно, яка має науковий ступінь доктора наук. 

3.3.  Члени конкурсної комісії не мають права брати участь у конкурсі. 

3.4. Прийом заявок, їх реєстрація та опрацювання здійснюється 

Конкурсною комісією. 

3.5. Заявка про участь у конкурсі подається особисто. 

3.6. Учасники конкурсу несуть особисту відповідальність за 

достовірність наданої ними на конкурс інформації.  

3.7. Кожен учасник конкурсу має право подавати заявку на участь у 

декількох номінаціях одночасно, але переможцем може бути лише в одній з 

них. У кожній номінації визначається виключно один переможець. 

3.8. Заявка про участь у конкурсі може бути відхилена конкурсною 

комісією у разі недотримання умов участі у конкурсі та/або подання на 

конкурс недостовірної інформації, та/або порушення правил доброчесності. 

3.9.  Результати конкурсу відображаються в протоколі конкурсної 

комісії, та не пізніше наступного дня, після проведення конкурсу,  

доводяться до відома ректора БДПУ та оприлюднюються на офіційному 

сайті БДПУ. 

3.10. Переможці конкурсу нагороджуються дипломом ректора БДПУ 

«Найкращий молодий вчений року» у певній номінації. 

3.11. Заохочення переможців конкурсу здійснюється ректором БДПУ за 

поданням РМУ в межах діючого законодавства України.  

3.12. Організатор, члени конкурсної комісії та всі учасники зобов’язані 

під час проведення конкурсу дотримуватись вимог чинного законодавства 

України, норм етики й моралі та правил доброчесності. 

 

 

Голова РМУ       Анастасія ПОПОВА 


