


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

1.1. Положення встановлює умови організації та проведення 

щорічного конкурсу «Кращий молодий вчений року Криворізького 

національного університету» (далі ‒ Конкурс) в Криворізькому 

національному університеті (далі – Університет). 

1.2. Положення розроблено відповідно до Стратегії розвитку 

ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019-2024 р.р., 

схваленого Вченою радою університету (протокол № 2 від 29.10.19 р., наказ 

№ 402 від 31.10.19 р.). А також на основі щорічного обласного конкурсу 

«Кращий молодий вчений», який проводиться згідно з розпорядженням 

голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 28.05.2012 № Р-374/0/3-

12 «Про заснування обласних конкурсів «Краща рада молодих вчених» і 

«Кращий молодий вчений» (зі змінами). 

1.3. Головною ідеєю конкурсу є виявлення талановитої молоді, 

підтримка й стимулювання наукових досліджень молодих вчених в 

університеті. Це дозволить підвищити мотивацію, розкрити науковий 

потенціал молодих вчених та активізує їхню науково-дослідну діяльність, що 

сприятиме збільшенню кількості наукових розробок молодих вчених та 

наукових публікацій у різноманітних виданнях, в тому числі й тих, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, що безумовно підвищить місце 

закладу вищої освіти в різноманітних авторитетних рейтингах, як 

всеукраїнського, так і міжнародного рівня. 

1.4. Конкурс оголошується щорічно на підставі Наказу Ректора 

Університету і проводиться за результатами наукових здобутків молодих 

вчених за попередній календарний рік. 

1.5. Участь у конкурсі можуть брати особи, які згідно із законом 

України № 848-VIII «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015 р. відповідають визначенню «молодий вчений» та працюють за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України (Закон України 

№ 2623-III від 11.07.2001.).  



1.6. Основними вимоги до учасників Конкурсу є: 

‒ основне місце роботи – Криворізький національний університет; 

‒ вік учасника конкурсу не повинен перевищувати 35 років для кандидата 

наук й осіб без наукового ступеня та/або 40 років для докторантів і докторів 

наук протягом принаймні одного дня року, що передує року подання 

документів; 

‒ для природничих і технічних наук наявність не менше 1 наукової статті в 

журналі, що індексується в наукометричних базах даних (надалі НМБД) 

Scopus та/або Web of Science за календарний рік, що передує року 

проведення Конкурсу; для суспільно-гуманітарних наук не менше 2 наукових 

статей у журналах, що індексуються в будь-яких НМБД); 

‒ індекс Гірша не менше 1 у НМБД Scopus та/або НМБД Web of Science для 

учасників, що працюють у галузі природничих і технічних наук; не менше 2 

згідно з НМБД Google Scholar для учасників, що працюють у галузі 

суспільно-гуманітарних наук. 

1.7. Переможець визначається в кожній з номінацій (один учасник 

конкурсу не може претендувати на перемогу у кількох номінаціях 

одночасно): 

1. Архітектура та будівництво. 

2. Інформаційні науки, телекомунікації. 

3. Електроніка та комп’ютерна техніка. 

4. Науки про Землю та сталий розвиток. 

5. Інженерія та автоматика. 

6. Математика, фізика та хімія. 

7. Матеріалознавство. 

8. Гуманітарні науки: історія, філософія, право, соціологія, соціальна 

робота, політологія. 

9. Суспільні науки: економіка та менеджмент. 

10. Гуманітарні науки: мовознавство, культурологія, мистецтвознавство 

і дизайн. 



2. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНКУРСУ 

2.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і 

передбачає два етапи. 

2.2. До участі в Конкурсі необхідно до 1 квітня подати на розгляд 

оргкомітету пакет таких документів: 

- анкету учасника (Додаток 1); 

- оцінку діяльності молодого вченого за попередній календарний 

рік відповідно до методики поданої у Додатку 2; 

- перелік публікацій та посилання на них (додаток 3); 

- електронну версію документів, які підтверджують рейтингову 

оцінку учасника Конкурсу; 

- додаткові документи, що засвідчують наукову активність чи 

підвищення кваліфікації учасника Конкурсу (додаток 4). 

2.3. Перший етап – розгляд документів учасників Конкурсу в межах 

РМВ, оцінювання їхньої результативності шляхом побудови рейтингу на 

підставі значень інтегрованого показника оцінки їхньої діяльності; подання 

документів на розгляд оргкомітету до 1 квітня  поточного року проведення 

конкурсу.  

2.4. Відповідальність за достовірність визначення рейтингової оцінки 

та приналежність до відповідної номінації несе учасник Конкурсу. Контроль 

за приналежністю конкурсанта до однієї конкретної номінації здійснює 

завідувач кафедри, на якій працює учасник Конкурсу, а голова РМВ здійснює 

контроль достовірності визначення рейтингової оцінки. У разі подання 

недостовірних даних претендента відсторонюють від участі в Конкурсі на 1 

рік. 

2.5. Другий етап – за результатами розгляду та обговорення кандидатур 

оргкомітет до 25 травня визначає три призові місця. 

2.6. Кожного з переможців Конкурсу за наказом Ректора Університету 

нагороджують Дипломом «Кращий молодий вчений року Криворізького 



національного університету» у певній номінації та відзначають матеріальним 

заохоченням у разі наявності коштів в університеті. 

2.7. Проект наказу про нагородження переможців конкурсу вносить 

голова РМВ Університету.  

2.8. Інформацію про результати Конкурсу РМВ подає для розміщення 

на офіційному вебсайті Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


