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Протокол №10
від «24» березня 2021 року

Присутні: (12 осіб із 12 членів наукової ради):
Кривий В.В., Ушакова С.В., Нікітенко М.П., Лавренко Н.М., Мельниченко С.Г., Скок С.В.,
Цуркан Л.В., Бай А.О., Алєщенко Л.О., Новак В.С., Заікіна Р.Ю. , Куліш В.Ю. .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доведення до відома молодих вчених університету щодо проведення
всеукраїнських конкурсів для молодих вчених.

2.  Питання , пропозиції.

Розгляд питань:

1. Доведення до відома молодих вчених університету щодо проведення
Всеукраїнських конкурсів для молодих вчених.

Слухали: голову Наукового товариства Нікітенко М.П., яка повідомила про проведення
всеукраїнських конкурсів для молодих вчених : «Конкурс молодий вчений року», «Конкурс на
здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук»,
«Конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і НАН України для
молодих вчених».

Виступили: жодних виступів , інформацію прийнято до відома

(Детальна інформація у додатку 1)

2. Інші питання , пропозиції.

Виступили: голова Наукового Товариства ФАБ Лавренко Н.М. та доповіла про проведення
Всеукраїнської науково практичної конференції 4-5 березня 2021 р.
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Виступили: голова Наукового Товариства ФРГП Скок С.В. та доповіла про проведення
консультації аспірантів кафедри водних біоресурсів та аквакультури щодо вимог
опублікування статей у наукових фахових виданнях. Сприяння у підготовці статей у наукових
фахових виданнях, іноземних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of
Science.

Голова наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ            Марія НІКІТЕНКО

Секретар наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ Владислав НОВАК



Додаток до протоколу № 10
від «24» березня 2021 року

Конкурс «Найкращий молодий вчений року»
Відповідно до наказу № 78-1-10 від 22 лютого 2021 року “Про проведення
Конкурсу «Найкращий молодий вчений року»” оголошено Конкурс який
триватиме з 22 лютого по 30 травня 2021 року
Детальна інформація відносно процедури проведення та вимог до кандидатів
описана в Положенні про щорічний конкурс «Найкращий молодий вчений
року» затвердженим наказом ректора № 77-1-10 від 22 лютого 2021 року.
Процедура проведення Конкурсу
Для участі у Конкурсі необхідно до 15 березня подати на розгляд Ради молодих
вчених відповідного навчально-наукового інституту (далі — РМВІ) пакет таких
документів:
●    анкету учасника (Додаток 1);
●    оцінку діяльності молодого вченого  за попередній календарний рік
відповідно до методики, поданої у Додатку 2;
●    електронну версію документів, які підтверджують рейтингову оцінку
учасника Конкурсу, оформлену згідно рекомендацій у Додатку 2.
Перший етап – розгляд документів учасників Конкурсу в межах РМВІ,
оцінювання їхньої результативності шляхом побудови рейтингу на підставі
значень інтегрованого показника оцінки їхньої діяльності; подання документів
на розгляд Ради молодих вчених університету (надалі РМВ) до 15 квітня року
проведення конкурсу. 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 РМВІ – здійснює контроль достовірності визначення рейтингової
оцінки. За подання недостовірних даних претендента відсторонюють від участі
в Конкурсі на 1 рік.

Другий етап – за результатами розгляду та обговорення кандидатур РМВ
передає інформацію про кандидатів до науково-технічної ради Університету,
яка до 30 травня визначає одного переможця у кожній з номінацій.
Кожного з переможців Конкурсу за наказом Ректора Університету
нагороджують Дипломом «Найкращий молодий вчений року» у певній
номінації та відзначають премією.

Інформацію про результати Конкурсу буде розміщено на офіційному веб-сайті
Університету.
Конкурс на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих
учених - докторів наук

Постанова Верховної Ради України від 05.02.2019 № 2676-VIII «Про іменні
стипендії Верховної Ради України для молодих учених –докторів наук»
Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) приймає
подання молодих вчених - докторів наук, які працюють в системі НАН України.



Вік науковців на весь час отримання Стипендії не може бути більшим 40 років
включно.
Наукові установи НАН України до 30 квітня включно щороку подають до
Комісії (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421,
тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) наступний пакет документів:
- Супровідний лист до Національної академії наук України (Комісії по роботі з
науковою молоддю НАН України).
- Електронні копії документів на флеш носії.
- Папка-швидкозшивач з перфорацією з документами в такій послідовності (два
оригінальних примірника):
1. Титулка (Додаток 1).
2. Лист-клопотання на Комітет про висунення претендента на отримання
Стипендії (до 3-х стор.) на офіційному бланку установи підписаний керівником
установи.
3. Рішення про затвердження персонального складу вченої ради завірене
вченим секретарем.
4. Витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на
здобуття Стипендії з відображенням результатів таємного голосування,
підписаний головуючим на засіданні та секретарем і завіреним вченим
секретарем.
Подання:
5. Зміст.
6. Анотація (до 10 стор.) підписується претендентом та завіряється вченим
секретарем (Додаток 2).
7. Коротке резюме (1 стор.) підписується претендентом (укр, engl).
8. Список усіх наукових публікацій кандидата в стипендіати, підписаний
автором і завірений вченим секретарем.
   До списку наукових публікацій додаються:
   - оригінали або копії найважливіших (не більше 3-х) праць за темою наукової
роботи (обов’язково);
   - для монографії або книги – анотація українською мовою до 2-х стор.;
   - для статей на іноземних мовах – анотація українською мовою до 1-ї стор.
9. Копії диплома доктора наук, авторських свідоцтв, патентів та актів
впровадження, завірені вченим секретарем.
10. Дані про цитування праць молодого вченого – доктора наук за темою
наукової роботи, підписані претендентом (Додаток 3).
11. Відомості про кандидата в стипендіати, завірені вченим секретарем
(Додаток 4).
12. Особовий листок з обліку кадрів кандидата в стипендіати з його
фотографією (doc, pdf) (з гербовою печаткою) завірений відділом кадрів.
13. Згода на передачу, збір та обробку персональних даних (Додаток 5).
14. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими
досягненнями і здібностями кандидата на стипендію, у довільній формі до 3-х
стор.
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Конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених і НАН
України для молодих вчених
Умови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента
України для молодих вчених
1. Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для
найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою
підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження
в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.
2. Присуджуються 300 щомісячних стипендій Президента  України,  строком до
двох років.
3. Стипендії  призначаються на конкурсних засадах за рахунок бюджетних
коштів. Стипендії перераховуються Планово-економічним управлінням
Президії НАН України за місцем основної роботи молодих учених додатково до
посадового окладу, стипендії в аспірантурі, різних доплат та надбавок.
Після конкурсного розгляду Президія НАН України   двічі на рік /до 25 квітня і
до 25 вересня/ передає Комітетові з Державних премій України в галузі науки і
техніки  рекомендації про призначення стипендій.
4. На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники,
аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових
установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35
років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії,
повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість
проводити наукові дослідження.
5. Висунення осіб, які бажають здобути стипендії, здійснюється вченими
(науково-технічними) радами наукових установ, підприємств та організацій
НАН України (далі організацій) за місцем основної роботи цих осіб при
наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, які особисто
обізнані з науковими досягненнями та здібностями молодого вченого. Рішення
про висунення приймаються таємним голосуванням більшістю не менше 2/3
голосів присутніх членів ради.
6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій НАН України визначає
Президія Національної академії наук України.
7. Висунуті на конкурс кандидатури розглядаються у відповідних відділеннях
НАН України. Рекомендації відділень НАН України щодо присудження
стипендій набувають сили постанови після їх затвердження Президією
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.
8. Після закінчення терміну дії стипендії вчена рада організації у місячний
строк розглядає підсумки роботи стипендіата та надсилає короткий звіт про
досягнуті результати (до 3 стор. друкованого тексту) до Президії НАН України.
9. Особа, яка отримала стипендію Президента Н України, може висуватись для
участі у подальших конкурсах на здобуття стипендії НАН України.
10. В окремих випадках, що визначаються Президією НАН України, виплата
стипендії може припинятися за поданням ученої ради організації, що висувала
стипендіата
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