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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про щорiчний конкурс «Кращий молодий науковець 
року» Полтавсько! державно! аграрно! академп розроблено згiдно з наказом 
Мшютерства освiти, науки, молодi та спорту Укра!ни вiд 29.03.2012 р. № 384 
«Про затвердження форми докуменлв з шдготовки кадрiв у ВНЗ I-IV рiвнiв 
акредитацп», а також на пiдставi нормативно-правових документiв iз питань 
вищо! освiти.

1.2. Положення встановлюе умови, порядок оргашзацп та проведення 
щорiчного конкурсу «Кращий молодий науковець року» (надалi -  Конкурс) в 
Полтавськш державнiй аграрнiй академп.

1.3. Головною метою проведення Конкурсу е виявлення талановито! 
молодi та тдтримка наукових дослiджень молодих науковщв Полтавсько! 
державно! аграрно! академi!.

1.4. Проведення конкурсу вщбуваеться щорiчно за результатами 
наукових здобутюв молодих науковщв за попереднш навчальний рiк.

1.5. Вимоги до претенденпв на здобуття звання «Кращий молодий 
науковець року»:

- бути вченим (науковцем) - фiзичною особою (громадянином Укра!ни, 
шоземець), яка мае вищу освiту ступеня мапстра та проводить 
фундаментальнi та (або) прикладш науковi дослiдження i отримуе науковi та 
(або) науково-техшчш результати;

- мати вiк -  не бшьше 35 рокiв на момент подання документiв;
- мати основне мюце роботи -  Полтавська державна аграрна академiя.

2. П О РЯ Д О К  ТА  У М О В И  П РО В Е Д Е Н Н Я  К О К У РС У

2.1. Процедура проведення Конкурсу мае вщкритий характер та 
передбачае наступш етапи: прийняття анкети та необхщних докуменлв 
претендента на участь у конкурс^ перевiрка отриманого рiвня iнтегрованого 
показника, винесення рпттення Радою молодих вчених щодо претендента на 
звання «Кращий молодий науковець року», визнання та нагородження 
переможця вченою радою академп.

2.2. Для участ у Конкурс необхiдно подати на розгляд Ради молодих 
вчених Полтавсько! державно! аграрно! академп пакет необхщних 
докуменлв, а саме:

1) анкету учасника Конкурсу (Додаток 1);
2) шформацшний бланк дiяльностi молодого науковця (учасника 

Конкурсу) за попереднш навчальний рш (Додаток 2);
3) необхщш пiдтверджуючi документи (зазначено окремо по кожному 

iз видiв робiт у таблицi додатку 2), стосовно участ конкурсанта у кожному iз 
заявлених видiв робгг, завiренi завiдувачем кафедри.

2.3. Вщповщальшсть за достовiрнiсть представлено! iнформацi! для 
участ в Конкурсi на здобуття звання «Кращий молодий науковець року» 
несе претендент та завщувач кафедри, на якш працюе конкурсант.
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2.4. Розгляд поданих документiв на звання «Кращий молодий 
науковець року» проводиться на засщанш Ради молодих вчених.

2.5. Голова Ради молодих вчених подае на розгляд вченш Радi академп 
протокол i3 пропозицiею щодо переможця та пакет супровiдних докуменлв, 
якi пiдтверджують достовiрнiсть iнформацii.

2.6. При отриманш рiвних значень штегрованого показника оцiнки 
дiяльностi молодих вчених у бшьш, нiж одного претендента, переможець 
визначаеться на основi голосування члешв Ради молодих вчених.

2.6. Переможець Конкурсу не мають права (один рш) брати участь у 
наступш конкурсi.

3. М Е Т О Д И К А  РО ЗРА Х У Н К У  
1Н ТЕГРО В А Н О ГО  П О К А ЗН И К А  О Ц 1Н КИ  Д1ЯЛ ЬН О СТ1 

М О Л О Д О Г О  Н А У К О В Ц Я

3.1. Розрахунок рейтингового показника дiяльностi молодого науковця 
доцiльно здшснювати за допомогою визначення iнтегрованого показника, до 
складу якого входять наступш вiсiм груп робiт (iндикаторiв):

1) науковi публiкацii (НП);
2) подготовка доповiдей та виступи на конференщях, симпозiумах (ПД);
3) отримання охоронних докуменлв (ООД);
4) наявшсть наукових ступешв та вчених звань (ННС);
5) робота зi студентами (РС);
6) участь у науково-дослщних роботах (УНДР);
7) участь у шдготовщ наукових кадрiв (ПВНК);
8) результативнють участi у конкурсах (РУК).
Враховуючи те, що кожний з iндикаторiв, мае рiзний вплив на 

штегрований показник оценки дiяльностi молодого науковця, використовуючи 
експертi данi, нами були розраховаш коефiцiенти вагомостi кожноi групи 
показникiв, що входять до складу загального iнтегрованого показника оценки 
дiяльностi молодого науковця.

Розрахунок iнтегрованого показника дiяльностi молодого вченого 
(1пДМВ) визначаеться за формулою середньозваженоi арифметичноi:

1пДМВ = 0,194НП + 0,028ПД + 0,11100Д + 0,167ННС + 0,083РС + 
+0,139УНДР + 0,056ПВНК + 0,222РУК

3.2. Особливiсть застосування дано!' методики оцiнювання дiяльностi 
молодого науковця полягае в широкому охопленш вшх видiв дiяльностi 
(публiкацiя наукових праць, пiдготовка та виступи та конференщях, 
патентування, отримання наукових ступешв та вчених звань, робота зi 
студентами, участь у науково-дослщних роботах, участь у шдготовщ 
наукових кадрiв та загальний рiвень результативностi участi у конкурсах), що 
в щлому мають сенергетичний вплив на загальний штегрований показник 
дiяльностi молодого науковця, а також дають можливють виявити основш 
аспекти устху молодих вчених у здшснеш науково1' дiяльностi.
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OicpiM того, дана методика розрахунку штегрованого показника дае 
можливють видшити види д1яльно(лч, що потребують актив1зацп та 
спроможш шдвищити загальний р1вень науковоУ роботи ПолтавськоУ 
державноУ аграрноУ академп в щлому. Методика розрахунку штегрованого 
показника в po3pi3i вид1в po6 iT  представлена в додатку 3.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСУ

4.1. Кожного року визначаеться один переможець Конкурсу. Кожен з 
переможшв Конкурсу нагороджуеться на зааданш  вченоУ Ради академп 
почесною грамотою «Кращий молодий науковець року» та отримуе 
винагороду. Po3Mip винагороди визначае ректор ПолтавськоУ державноУ 
аграрноУ академй'.

Розробннк:
Голова Ради молодих вчених, к .е л  
доцент кафедри фшансив i кредиту

Погоджено:
перший проректор, професор 

проректор
з науково-педагопчноУ, науковоУ роб#ги, доцент

С. П. Зоря

П. В. ПИСАРЕНКО

начальник юридичного В1дщлу

< г М . М . О П А Р А  

3. I. КОЛЯДЕНКО
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Додаток 1

А н кета учасн и ка 
на зван н я  «К ращ ий молодий науковець року»

Пр1звище, 1м’я, по-батьков1
Дата народження
Науковий сту тн ь
Вчене звання
Посада
Дата дисертацп захисту кандидатсько'1 
(докторсько'1)
Для астрант1в -  р1к навчання в астрантур1
Моб. Телефон
Роб. Телефон
E-mail

Дата тдпис П1П
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Додаток 2
1нф орм ацш ний блан к  д iяльн остi молодого науковця (учасника Конкурсу)

за 20_ - 20__н авчальн и й  р ж

(прiзвищ е, iм ’я  та  по б атьков^  дата  народж ення, посада, каф едра)

Вид роботи
Документи, що 

пiдтверджyють достовiрнiсть 
шформацп учасника1

К ш ь к к т ь
одиниць

1 2 3
1. ^ y ^ e i  публжацп (НП), коефiцieнт ваги 0,194

Монографiя або пiдручник з грифом

К отя науково! публшацп, для 
монографп та пiдручника -  

котя  першо! та друго! сторiнок

Публшацп у виданнях, якi входять до 
наукометричних баз
Статп у фахових виданнях Укра!ни
Публiкацi! у колективнш монографi!
Публiкацi! в обласнш пресi
Iншi публiкацi!
2. Пщготовка доповiдей та виступи на кош >еренщях, симпозiyмах (ПД), коефiцieнт ваги 0,028
Виступ на методичнш конференцi!

К отя документа, що 
шдтверджуе участь у робой 

конференцп, семiнарi, 
обласному радю чи 

телебаченню

Виступ на професорсько-викладацькш 
конференцi!
Виступ на всеукра!нськш конференцi!
Виступ на мiжнароднiй конференцi!
Участь в обласних конференщях, семiнарах 
з питань АПК
Виступи по обласному телебаченню, радiо

3. Отримання охоронних докумен^в (ООД), к о еф ^ ен т  ваги 0,111
Патенти на винаходи та корисш моделi

Копiя охоронного документаСвiдоцтво про реестращю авторського 
права на твiр

4. Наявнiсть наукових стyпенiв та вчених звань (ННС), коефщ ент ваги 0,167
Кандидата наук

К отя диплому (атестата) про 
присвоення наукового ступеня 

(вченого звання)

Доктора наук
Доцента, старшого наукового сшвроб^ника
Професора

5. Робота 3i студентами (РС), к о еф ^ ен т  ваги 0,083

Захист мапстерських роб^ пiд 
керiвництвом учасника Конкурсу

Перелш магiстрiв iз 
зазначенням прiзвища 

керiвника

Публшащя студентом пiд керiвництвом 
учасника Конкурсу

Копiя статтi або тез iз 
зазначенням прiзвища 

керiвника
Перемога (зайняття призових мiсць) 
студента у конкурсах т д  керiвництвом 
учасника Конкурсу

К отя документа (диплом, 
грамота), що шдтверджуе 

перемогу в конкурс чи 
олiмпiадi iз зазначенням 

прiзвища керiвника

Перемога (зайняття призових мюць) у 
олiмпiадах пiд кураторством учасника 
Конкурсу

Кураторство науковим гуртком
Витяг з протоколу кафедри про 

затвердження звiту по роботi 
гуртка

Проведення пленарного (секцшного) 
засщання студентсько! конференцi!

Протокол та зв^  про 
результати проведення 

конференцп
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Вид роботи
Документи, що 

шдтверджують достов1рн1сть 
1нформац1Т‘ учасника1

К ш ь к к т ь
одиниць

6. Участь у науково-дослщних роботах (УНДР), коеф1ц1ент ваги 0,139
В якосп керiвника Звщ акт виконаних робiт, копiя 

титульно1 сторiнки та перелiк 
виконавцiв НДР, госпдоговорiв, 

грантiв, тощо
В якостi виконавця

7. Участь у шдготовщ наукових кадр1в (ПВНК), коеф1щент ваги 0,056
Написання вщгуюв на автореферат 
дисертацii на здобуття наукового ступеня Копiя вщгуку

Опонування учасником Конкурсу дисертацп 
на здобуття наукового ступеня

АвторефератЗахисти дисертацш на здобуття наукового 
ступеня шд керiвництвом учасника 
Конкурсу
Участь у спещатзованш вченiй радi по 
захисту дисертацiй на здобуття наукового 
ступеня

Список членiв спецiалiзованоi 
вчено̂ .' ради, завiрений вченим 

секретарем ради
Керiвництво науковою роботою астранпв 
та/або здобувачiв, наукове консультування

Перелш аспiрантiв, 
докторантiв, здобувачiв

Участь в редакцiйнiй колегii фахових 
збiрникiв (журналiв) наукових праць

К отя титульно! стортки, на 
якiй мютиться список членiв 

редакцiйноi колегii
8. Результатившсть участ1 у конкурсах (РУК), коефщ1ент ваги 0,222

Проведення персональних виставок Документ, що шдтверджуе 
проведення виставки

Здобуття перемоги у виставках та ярмарках
К отя документа (диплом, 
грамота), що шдтверджуе 

перемогу
Здобуття премш К отя документа (диплом, 

грамота), що шдтверджуе 
перемогу у конкурс

Здобуття стипендш
Здобуття грантiв

Кожний документ, що шдтверджуе достов1ршсть шформаци учасника мае бути 
зав1рений завщувачем кафедри

Г олова конкурсно1 комюи _______________________  Пр1звище та 1н1ц1али
(тдпис)

Г олова Ради молодих
вчених ПДАА ________________________  Пр1звище та щипали

(тдпис)

Учасник Конкурсу _______________________  Пр1звище та шщали
(тдпис)

Заввдувач кафедри _______________________  Пр1звище та шщ али
(тдпис)
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Додаток 3

М етодика розрахунку рейтингового ш тегрованого  п оказн и ка 
д iяльн остi молодого науковця 

(заповнюеться конкурсною комшею на nidcmaei поданог тформаци)

Вид роботи

Документи, що 
пщтверджують 
достовiрнiсть 

шформацп учасника1

К ш ьккть бал1в за 
одиницю Сума балiв

1 2 3 4
. Наyковi публжацп (Н. I), коефщ ент ваги 0,194

Монографiя або 
шдручник з грифом

Копiя науково! 
публшацп, для 
монографi! та 

шдручника -  копiя 
першо! та друго! 

сторiнок

15/n
(n- кiлькiсть авторiв)

Публшацп у виданнях, 
яю входять до 
наукометричних баз

8/n

Статп у фахових 
виданнях Укра!ни 5/n

Публшацп у 
колективнш 
монографи

5/n

Публiкацi! в обласнш 
пресi 5/ n

Iншi публiкацi! 2/n
Всього I

2. Пщготовка доповщей та виступи на конференщях, симпозiyмах (ПД ), к о еф ^ ен т  ваги 0,028
Виступ на методичнш 
конференцi!

Копiя документа, що 
шдтверджуе участь у 
робот конференцi!, 
семшар^ обласному 
радiо чи телебаченню

2

Виступ на 
професорсько- 
викладацькiй 
конференцп

2

Виступ на
всеукра!нськш
конференцi!

4

Виступ на
мiжнароднiй
конференцi!

6

Участь в обласних 
конференщях, 
семшарах з питань 
АПК

6

Виступи по обласному 
телебаченню, радю 4

Всього I
3. Отримання охоронних докумен^в (ООД), к о еф ^ ен т  ваги 0,111

Патенти на винаходи 
та корисш моделi

К отя охоронного 
документа

5

Свщоцтво про 
реестрацiю 
авторського права на 
твiр

4

Всього I
4. Наявшсть наукових стyпенiв та вчених звань (ННС), коефщ ент ваги 0,167

Кандидата наук К отя диплому 
(атестата) про

10
Доктора наук 15
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Вид роботи

Документи, що 
пiдтверджують 
достовiрнiсть 

шформацп учасника1

К ш ьккть бал1в за 
одиницю Сума башв

Доцента, старшого
наукового
сшвробпника

присвоення наукового 
ступеня (вченого 

звання)
10

Професора 15
Всього I

5. Робота 3i студентами (РС), коефщ1ент ваги 0,083
Захист мапстерських 
робгг шд керiвництвом 
учасника Конкурсу

Перелш м а п с ^ в  iз 
зазначенням прiзвища 

керiвника
3

Публiкацiя студентом 
шд керiвництвом 
учасника Конкурсу

К отя статп або тез iз 
зазначенням прiзвища 

керiвника
3

Перемога (зайняття 
призових мiсць) 
студента у конкурсах 
шд керiвництвом 
учасника Конкурсу

Копiя документа 
(диплом, грамота), що 
шдтверджуе перемогу 

в конкурс чи 
олiмпiадi iз 

зазначенням прiзвища 
керiвника

5

Перемога (зайняття 
призових мюць) у 
олiмпiадах пiд 
кураторством 
учасника Конкурсу

8

Кураторство науковим 
гуртком

Витяг з протоколу 
кафедри про 

затвердження звiту по 
робот гуртка

6

Проведення 
пленарного 
(секцшного) засiдання 
студентськоi 
конференцii

Протокол та звiт про 
результати проведення 

конференци
4

Всього I
6. Участь у науково-дослщних роботах (УНДР), коефiцieнт ваги 0,139

В якосп керiвника
Звiт, акт виконаних 

робгг, копiя титульно! 
сторшки та перелiк 

виконавцiв НДР, 
госпдоговорiв, грантiв, 

тощо

10

В якосп виконавця 6

Всього I
7. Участь у шдготовщ наукових кадрiв (ПВНК), коефщ ент ваги 0,056

Написання вщгуюв на 
автореферат 
дисертацii на здобуття 
наукового ступеня

Копiя вiдгуку 3

Опонування 
учасником Конкурсу 
дисертаци на здобуття 
наукового ступеня Автореферат

10

Захисти дисертацш на 
здобуття наукового 
ступеня шд

15

9



Вид роботи

Документи, що 
пщтверджують 
достовiрнiсть 

шформацп учасника1

К ш ьккть бал1в за 
одиницю Сума башв

керiвництвом 
учасника Конкурсу
Участь у
спещатзованш вченш 
радi по захисту 
дисертацш на здобуття 
наукового ступеня

Список члешв 
спещатзовано! вчено! 

ради, завiрений 
вченим секретарем 

ради

10

Керiвництво науковою 
роботою аспiрантiв 
та/або здобувачiв, 
наукове
консультування

Перелш аспiрантiв, 
докторантiв, 
здобувачiв

5

Участь в редакцшнш 
колегi! фахових 
збiрникiв (журналiв) 
наукових праць

К отя титульно! 
сторшки, на якiй 
мютиться список 

членiв редакцiйно! 
колегi!

8

Всього I
8. Результатившсть yчастi у конкурсах (РУК), к о еф ^ ен т  ваги 0,222

Проведення
персональних
виставок

Документ, що 
шдтверджуе 

проведення виставки
10

Здобуття перемоги у 
виставках та ярмарках

К отя документа 
(диплом, грамота), що 
шдтверджуе перемогу

5

Здобуття премш К отя документа 
(диплом, грамота), що 
шдтверджуе перемогу 

у конкурс

5
Здобуття стипендiй 10

Здобуття гранив 10

Всього I
Сумарна тльтсть 6aMie штегрованого показника дiяльноcmi молодого 
вченого з урахуванням поправочних коефiцiенmiв (1ДМВ)

10


