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1. Загальні положення
1.1. Виконуючи положення Наказу Президента України від 09.04.02 р.
№ 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених», щорічно
проводиться конкурс: «Краща рада молодих вчених» з метою підвищення
ефективності роботи рад молодих вчених ВНЗ і НДІ області.
1.2. На конкурсі визначаються переможці в номінації «Краща рада
молодих вчених» за інтегрованою оцінкою діяльності ради.
2. Керівництво конкурсом
2.1. Загальне організаційне керівництво конкурсом забезпечується
оргкомітетом, який складається з голів рад молодих вчених ВНЗ і НДІ
Дніпропетровської області та працівників

управління освіти і науки

облдержадміністрації .
2.2. Особистий склад оргкомітету затверджується наказом начальника
головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
2.3. Науково-методичне керівництво конкурсом забезпечується радою
молодих вчених Дніпропетровської області.
3. Перелік заходів і критерії оцінки
№
п/п
1

Перелік заходів
2
Участь ради молодих вчених ВНЗ і НДІ в
організації та проведенні конференцій, які мають
офіційний статус «конференції молодих вчених»
(Надати у додатках копії запрошення на
конференцію, та копії документів про склад
наукового та організаційного комітету із
зазначенням молодих вчених та їх обов’язків у
РМВ)

1

2

Кількість запитів, поданих у 2010 р. на конкурс
«Кращий молодий вчений»

Чисельний
коефіцієнт
за одиницю
3

4,5

0,1 x
(кількість
поданих
заявок
молодими

вченими
ВНЗ/НДІ)
Кількість переможців в конкурсі
«Кращий молодий вчений» (у 2010 р.)
Кількість поданих у 2010 р. проектів на обласний
4 конкурс
проектів
„Молоді
вчені
–
Дніпропетровщині”
Кількість проектів переможців в конкурсі проектів
5
„Молоді вчені – Дніпропетровщині” (у 2010 р.)
Кількість публікацій про Раду молодих вчених у
газетах ВНЗ/НДІ (Надати у додатках копії або
6
оригінали статей)
3

7

8

9

10

11
12
13
14
15

Кількість публікацій про раду молодих вчених
ВНЗ/НДІ
у
засобах
масової
інформації
(регіонального або державного рівня) - Надати у
додатках копії або оригінали статей
Наявність веб-сайту або сторінки на веб-сайті
ВНЗ/НДІ, які присвячені раді молодих вчених ВНЗ
або НДІ (Надати посилання на веб-сайт)
Організація та прийом виїзного засідання ОРМВ
або «Школи молодого вченого»

3,0
5,0
5,0

3,0

5,0

5,0

від 1,0 до 5,0

Переможець конкурсу «Краща рада молодих
вчених року» відповідно:
Перше місце
Друге місце
Третє місце

5,0
4,8
4,6

Участь у засіданнях ОРМВ

4,0

Участь у виїзних засіданнях ОРМВ

4,1

Участь у конференціях, які проводить ОРМВ

4,1

Участь в урочистих заходах ДОДА

4,1

Показник активності у роботі «Школи молодих
вчених»*

0-4,0

*Показник п.15розраховується за формулою: Показник активності = 4,0
х (кількість слухачів від даного ВНЗ/НДІ, які одержали сертифікат) /
(загальна кількість слухачів від даного ВНЗ/НДІ)

4. Порядок визначення та нагородження переможців
4.1. Конкурс проводиться за підсумками роботи за останній рік у квітні
місяці.
4.2. Організація-Переможець визначається на основі інформації про
роботу ради, поданої на розгляд комісії головами рад молодих вчених ВНЗ і
НДІ в звітах про виконану роботу.
4.3. Організація-Переможець визначається на засіданні конкурсної комісії
відкритим голосуванням.
5. Інформація, що подається до оргкомітету конкурсу
5.1. Звіт про виконану роботу за останній рік, затверджений проректором
з наукової роботи ВНЗ або заступником директора НДІ.
5.2. Запит на участь у конкурсі, який містить:
Особисті дані голови ради молодих вчених ВНЗ або НДІ,
затверджені проректором або заступником директора з наукової
роботи та печаткою організації;
Рейтинговий

лист

№1,

заступником

директора

затверджений
з

наукової

проректором

роботи

та

або

печаткою

організації.
Додатки до рейтингового листа №1.
Рейтинговий

лист

№2,

підписаний

головою

РМВ

Дніпропетровської області.

Голова обласної ради молодих вчених

П.І.Б.

