
 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області 

 

І. Загальні положення 

 

1. Обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області  

(далі – Конкурс) проводиться з метою сприяння розвитку творчого 

потенціалу, підтримки та заохочення молодих науковців.  

 

2. Організаторами Конкурсу є департамент освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації, Рада ректорів закладів вищої освіти 

Миколаївської області (за згодою). 

 

3. Конкурсна комісія формується з представників департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної адміністрації, Ради ректорів закладів  

вищої освіти Миколаївської області (за згодою).  

 

4. Основним завданням Конкурсу є: 

створення умов для виявлення обдарованої молоді, сприяння її  

самореалізації та розвитку творчого потенціалу; 

використання сучасних підходів до визначення пріоритетності у 

розв’язанні існуючих проблем. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації  

від                      № 
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5. До участі у Конкурсі запрошуються наукові працівники, докторанти, 

аспіранти, стажисти-дослідники, студенти, наукові колективи (не більше 

3 осіб) та інженерно-технічні працівники установ, організацій, закладів вищої 

освіти, учені (науково-технічні) ради наукових, науково-дослідних та 

проєктних установ закладів вищої освіти (далі – учасники). 

 

6. Учасники Конкурсу до початку його проведення ознайомлюються з 

Положенням про обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської 

області і правилами його проведення, видами і формами морального і 

матеріального заохочення. 

 

7. Учасники Конкурсу повинні дотримуватись вимог його проведення, 

норм техніки безпеки, виконувати рішення журі. 

 

8. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс робіт 

здійснюється відповідно до законодавства України. 

 

II. Порядок проведення Конкурсу 

 

1. Конкурс проводиться з 12 жовтня по 27 листопада 2020 року у 

наступних номінаціях: 

«Природничі науки»; 

«Технічні науки»; 

«Економічні науки»; 

«Педагогічні науки»; 

«Аграрні науки»; 

«Гуманітарні науки»; 

«Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення»; 

«Культура і мистецтво». 
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2. Для участі у Конкурсі приймаються наукові роботи з актуальних 

проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є 

пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, 

впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.  

Учасник може подати для участі у Конкурсі лише одну роботу. 

 

3. Для широкого ознайомлення громадськості з роботами, допущеними до 

участі у Конкурсі, їх список висвітлюється на офіційному сайті департаменту 

освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

(www.oblosvita.mk.gov.ua). 

 

4. Для участі у Конкурсі учасниками подаються: 

документи, визначені пунктом 2 розділу ІІІ даного положення – том 1; 

наукова робота – том 2; 

додаткові матеріали до 2-го тому (у разі наявності); 

електронний файл з анотацією роботи. 

 

5. Не приймаються наукові роботи:  

у галузі техніки, матеріали і технології – до освоєння їх у 

виробництві (без акту впровадження); 

наукові праці та підручники, якщо вони опубліковані у завершеному 

вигляді менше як за рік до їх висунення; 

удостоєні державних премій та нагород України на момент подачі заявки 

на Конкурс; 

матеріали, подані до конкурсної комісії не в повному обсязі або з 

порушенням вимог розділу III цього Положення. 

 

6. Переможці минулорічних конкурсів до участі у цьому Конкурсі не 

допускаються. 

 



4 
 

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

III. Вимоги до оформлення матеріалів  

 

1. Матеріали для участі у Конкурсі подаються у 2-х примірниках 

державною мовою. 

Додаткові матеріали до 2-го тому (у разі наявності) – схеми, карти, 

брошури, вкладені у папку, альбом фотографій подаються в одному 

примірнику. 

На титульному листі кожного тому має бути вказано: 

номінацію, у якій приймає участь наукова робота; 

повна назва організації (установи), яка висуває роботу на Конкурс; 

назва роботи; 

прізвище, ім’я та по батькові претендента/претендентів/, його/їх/  

науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада, місце роботи. 

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням 

сторінок у наростаючій послідовності. 

На всіх документах назва роботи повинна бути однаковою. 

У представлених документах не допускається скорочення назв 

підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. 

Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв. 

 

2. Том перший має містити: 

лист-подання, у якому вказується найменування організації (установи), 

яка висуває учасника, назва його роботи державною мовою, тривалість 

написання роботи, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні 

показники та їх порівняння з кращими вітчизняними й зарубіжними 

аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я та по батькові, 
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посада й місце роботи кожного учасника; 

анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана кожним 

учасником. В анотації прикладної роботи, зокрема, вказуються основні її 

науково-технічні результати (у порівнянні з кращими вітчизняними та 

зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена 

робота,досягнутий економічний ефект; 

витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, педагогічної) 

ради наукових, науково-дослідних та проєктних установ закладів вищої освіти 

про розгляд питання щодо висунення роботи на Конкурс. Витяг з протоколу 

затверджується печаткою. 

Кінцевий термін подання документів для участі у Конкурсі 02 листопада 

2020 року. 

Зазначені документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній 

послідовності. 

 

3. Том другий подається у вигляді: 

наукової праці(циклу наукових праць – монографій, книг, статей) з 

доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із 

зазначенням року та місця оприлюднення результатів; 

опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її короткий 

зміст, результати та висновки, зазначається значимість одержаних результатів 

у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан 

впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші 

техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список основних 

публікацій і винаходів за темою даної роботи. Ілюстрації можуть бути розміщені 

після тексту або представлені в альбомі. До опису роботи додається довідка про 

економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. 

Довідка підписується керівником організації (установи), що висуває роботу 

до участі у Конкурсі, або підприємства, на якому здійснено це 

впровадження. До довідки додаються розрахунки економічної ефективності; 
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підручника (навчального посібника) з доданням його анотації. 

Обсяг роботи – не більше 50 листів друкованого тексту в текстовому 

редакторі Word шрифтом – TimesNewRoman, розміром 14 pt на аркушах 

формату А-4 (297x210 мм) та обов’язково на електронному носії – CD-

диску. Поля: з лівого боку – 3 см, з правого боку – 1 см, зверху та знизу – 

2 см. 

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та 

ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі формату 

А-4. 

До другого тому також додаються: 

копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (тільки тих, які 

відносяться до роботи, що висувається до участі у Конкурсі); 

копії постанов і наказів про впровадження роботи у виробництво; 

копії актів випробування та впровадження (для нових конструкцій 

машин, споруд, технологічних процесів); 

копії документів про практичну реалізацію винаходів, які відкривають 

нові напрямки в техніці та технології; 

відгуки підприємств, установ, організацій, преси, провідних вчених та 

спеціалістів про роботу. 

Відгуки, патенти, висновки про роботу на іноземних мовах подаються 

разом з перекладом їх українською. 

Копії затверджуються закладом вищої освіти. 

Додаткові матеріали (якщо вони є) і документи другого тому, крім 

монографій та підручників, повинні бути переплетені. 

 

IV. Підбиття підсумків Конкурсу та критерії оцінювання  

 

1. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться конкурсною комісією. 

Склад конкурсної комісії затверджується наказом департаменту освіти і 
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науки Миколаївської обласної державної адміністрації.  До складу 

конкурсної комісії не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу. 

 

2. Перевірка робіт здійснюється експертами (за згодою), яких залучає 

конкурсна комісія з 03 по 27 листопада 2020 року. 

Під час перевірки та оцінюванні робіт учасників забороняється 

присутність осіб, які не є експертами, визначеними конкурсною комісією. 

 

3.Роботи оцінюються за такими критеріями: 

актуальність – 10 балів; 

економічна ефективність, одержана від впровадження роботи у 

виробництво (якщо робота це передбачає) – 10 балів; 

практична реалізація винаходів, які відкривають нові напрямки в техніці 

та технології (для нових конструкцій машин, споруд, технологічних процесів 

тощо) – 10 балів; 

наявність підтвердження впровадження наукових матеріалів у навчально-

виховний процес закладів освіти, відгуків підприємств, установ, організацій, 

преси, провідних вчених та спеціалістів – 10 балів. 

 

4. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів. 

Максимальна сумарна кількість балів – 40. 

 

V. Нагородження переможців Конкурсу 

 

1. Переможці визначаються у номінаціях: 

«Природничі науки» – один переможець; 

«Технічні науки» – два переможці; 

«Економічні науки» – два переможці; 

«Педагогічні науки» – два переможці; 

«Аграрні науки» – два переможці; 
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«Гуманітарні науки» – два переможці; 

«Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення» – один 

переможець; 

«Культура і мистецтво» – один переможець. 

 

2. На підставі рішення конкурсної комісії видається наказ департаменту 

освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки 

проведення Конкурсу. 

 

3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної адміністрації. 

 

4. Переможцям Конкурсу може бути надана винагорода за рахунок джерел, 

не заборонених чинним законодавством, від керівників закладів вищої освіти 

Миколаївської області. 

 

 

 

Заступник директора - 

начальник управління професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, 

науки та кадрового  

забезпечення департаменту  

освіти і науки Миколаївської  

облдержадміністрації                                                        Людмила КОМІСАРОВА 
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