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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення встановлює умови, порядок організації та проведення
конкурсу «Кращий молодий вчений та аспірант року» (надалі – Конкурс) в
Інституті соціальної та політичної психології Національній академії
педагогічних наук України (надалі – Інститут).
1.2. Головною метою конкурсу є підтримка талановитих молодих
вчених, підвищення зацікавленості у науковій діяльності, закріплення
талановитих молодих вчених у науковій сфері та підтримка у розбудові
молодими вченими та аспірантами Інституту наукової кар’єри.
1.3. Організаторами конкурсу є Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України та Рада молодих вчених Інституту.
2. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Конкурс проводиться щорічно у грудні за результатами наукових
здобутків молодих вчених (за результатами поточного календарного року) та
аспірантів (за результатами поточного навчального року).
2.2. Заявки учасників та документи подаються наприкінці листопада
кожного року.
2.3. Рішення про оголошення Конкурсу затверджується відповідним
наказом директора Інституту (далі – Наказ про оголошення Конкурсу) із
визначенням строків проведення конкурсу та персональним складом
конкурсної комісії.
2.4. Інформація про Конкурс оприлюднюється на сайті Інституту.
2.5. До участі у конкурсі у номінації «Кращий молодий вчений року»
допускаються наукові співробітники Інституту (за основним місцем роботи),
вік яких (для наукових співробітників без наукового ступеня і кандидатів
наук) не повинен перевищувати 35 років, а для докторів наук і докторантів –
до 40 років включно на момент подання документів для участі у Конкурсі.
2.6. До участі у конкурсі у номінації «Кращий аспірант року»
допускаються особи, які навчаються в аспірантурі Інституту незалежно від
форми навчання. Вік претендента не обмежений.
2.7. Для участі у Конкурсі необхідно після офіційного оголошення
початку нового конкурсу (на сайті Інституту) надати на розгляд Конкурсної
комісії необхідний пакет документів:
1)
анкета учасника Конкурсу (додаток 1);
2)
рекомендація завідувача лабораторії чи наукового керівника;
3)
заповнену і підписану таблицю «критерії оцінювання наукової
діяльності» (за одним із додатків 2, 4);
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4)
перелік публікацій та посилання на них (додаток 3);
5)
електронну презентацію здобутків претендента до 20 слайдів;
6)
додаткові документи, що засвідчують наукову активність чи
підвищення кваліфікації та ін.
2.8. У кожній номінації конкурсу визначається 1 чи 2 переможці (І і ІІ
місце). Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо подано менше ніж 2
заявки. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломом і можуть отримати
матеріальне заохочення, розмір якого встановлюється керівництвом
Інституту за наявності коштів.
3. СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
3.1. Склад конкурсної комісії формується з метою забезпечення
об’єктивності оцінювання конкурсних матеріалів та визначення переможців.
3.2. Персональний склад конкурсної комісії формується із числа членів
Вченої Ради та Ради молодих вчених Інституту у рівному співвідношенні та
затверджується наказом директора Інституту. До складу комісії не можуть
бути залучені особи, які у поточному році подали заявку на участь у
конкурсі.
4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
4.1. Молоді вчені оцінюються за їхніми здобутками за 1 календарний рік
(з січня по грудень поточного року). Аспіранти оцінюються за їхніми
досягненнями за 1 навчальний рік (з вересня по серпень).
4.2. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і
передбачає: прийняття документів, обговорення кандидатів, оцінку їх
діяльності за рейтинговою системою (згідно вказаних у додатку 2 «Критеріїв
оцінки діяльності аспіранта», додатку 4 «Критеріїв оцінки діяльності
молодого вченого») та винесення рішення про визначення переможців
Конкурсу у вигляді витягу з протоколу засідання конкурсної комісії для
оформлення відповідного наказу директора Інституту.
5.
ВИЗНАЧЕННЯ
І
НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ
КОНКУРСУ
5.1. Відповідальність за достовірність наданих даних для визначення
оцінки наукової діяльності молодого вченого несе претендент, завідувач
лабораторії чи науковий керівник. У разі подання недостовірних фактів
наукової діяльності та невірного визначення оцінки наукової діяльності
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молодого вченого чи аспіранта претендент відсторонюється від участі у
Конкурсі без права повторної участі у наступному конкурсі.
5.2. За результатами розгляду, рейтингування та обговорення
кандидатур, які беруть участь у Конкурсі, конкурсна комісія визначає
переможців протягом 2 тижнів після кінцевої дати прийому документів.
5.3. Кандидатури переможців вважаються підтриманими, якщо за них
проголосувала більшість членів конкурсної комісії. Голосування може бути
відкритим чи закритим, це визначає конкурсна комісія. Рішення конкурсної
комісії має бути оформлено у вигляді протоколу і підписано всіма членами
комісії.
5.4. Конкурсна комісія має право визначати переможців конкурсу та
вносити пропозиції щодо відзначення інших учасників заохочувальними
відзнаками.
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ДОДАТОК 1
Заявка
учасника конкурсу у номінації:
1. «Кращий аспірант року»
2. «Кращий молодий вчений року»
Інституту соціальної та політичної психології
Національної академії педагогічних наук України
П.І.Б.
Дата народження
Лабораторія
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Дата захисту кандидатської
(докторської) дисертації:
Для аспірантів – рік навчання в
аспірантурі
(стаціонар, заочна)
(державне фінансування чи за
кошти фізичних осіб)
Моб. телефон:
Е-mail:
Дата
П.І.Б., Підпис
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ДОДАТОК 2
Критерії оцінювання наукової діяльності аспіранта

(П.І.Б.)
Вид роботи
Публікації

Участь у наукових
масових заходах
(конференціях,
семінарах,
форумах,
виставках, круглих
столах та ін.),
підтверджені
програмою чи
сертифікатом
Організація та

Монографії
Підручники
Посібники
Рекомендації
Навчальні програми
Розділ чи пункт у
до 1 д.а.
монографії,
посібнику,
підручнику,
понад 1
методичних
д.а.
рекомендаціях та
ін.
Статті у виданнях що входять
до Web of Science чи Scopus
Статті у фахових виданнях
України
Статті інших виданнях
України
Статті у закордонних
виданнях
Тези доповідей у видання
України
Тези доповідей у закордонних
видання
Міжнародні за кодоном
Міжнародні, які проводяться в
Україні
Всеукраїнські
Регіональні

Кількість
балів за
одиницю
10
8
8
5
3
4

5

8
5
3
5
2
3
6
4
3

2

Організатор

7
5

Загальна
кількість
балів

проведення
(конференцій,
семінарів, круглих
столів, олімпіад,
конкурсів, виставок,
майстер-класів,
тренінгів та ін.), що
підтверджено у
оголошеннях,
програмах, наказах
та ін.

Фахова активність
особистого
професійного
аккаунту

Інформаційна
підтримка роботи
лабораторії,
Інституту

Виступи у ЗМІ,
публіцистична
діяльність

Захист дисертації

Проведення заходу (ведучий,
доповідач, модератор,
керівник секції, член
оргкомітету, член
програмного комітету, член
журі та ін.)
Організація та допомога в
проведенні заходу (підготовка
оголошення, запрошення
учасників, сертифікатів,
дипломів, реєстрація
учасників та ін.)
Рецензування матеріалів
Верстка програми, матеріалів
Верстка збірників
Інформаційно-технічна
підтримка заходів (ведення
сторінки заходу в Інтернеті,
технічне забезпечення
проведення заходу, фотовідео зйомка заходу)
Блог дослідження
Фахова сторінка в
соцмережах, сайт
ORCID
LinkedIn
Researcher Gate
Google Scholar
Academy.edu
Електронна бібліотека НАПН
Підтримка в Інтернеті
сторінок, профілів, сайтів
Інституту (за кожен окремий
напрям)
ТБ
YouTube канал ЗМІ
Радіо
Газета
Коментар
Захист дисертації
(достроковий захист)
Подання дисертації до
6

5

4

4
3
5

3

3-5
3-5
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1

2-4

4
3
3
3
1
10 (+2)
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спеціалізованої вченої ради
Проходження передзахист
Відзнаки та
досягнення за
фахову діяльність
Гранти

Налагодження
співпраці з іншими
установами
Членство у
професійних
асоціаціях
Практична
діяльність
Членство в Раді
молодих вчених
Інституту

Державні премії, стипендії
Дипломи, Подяки, Грамоти
Гранти
Подана заявка
Успішний проект, що отримав
фінансування
Участь в проектах
З міжнародними, іноземними
організаціями
З українськими організаціями
міжнародних
всеукраїнських
Консультування, тренінги
тощо

6
3
1
3
1
4
1-2
2
1
2
1
2

1-3

Членство в Раді
молодих вчених
НАПН України
Інша фахова
діяльність
Загальна кількість балів

1-3
1

Учасник конкурсу
Завідувач лабораторії /науковий
керівник

(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

Голова Ради молодих вчених
Інституту

(ПІБ)

Відповідальна особа за прийом
документів з Ради молодих вчених
Інституту

(підпис)
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(ПІБ)

ДОДАТОК 3

Матеріали учасника конкурсу у номінації:
«Кращий аспірант року» /«Кращий молодий вчений року»
у відкритому доступі
______________________________________
(П.І.Б.)

Вид діяльності

Посилання

Сторінка в Google Scholar
Сторінка з публікаціями автора в
Електронній бібліотеці НАПН України
Профіль в ORCID
Профіль в LinkedIn
Researcher ID
Academia.edu

Список публікацій учасника конкурсу за рік
(за навчальний рік – для аспірантів) :
1.
2.
3.
….
Учасник конкурсу
(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

Завідувач відділу/науковий керівник
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ДОДАТОК 4

Критерії оцінювання наукової діяльності молодого вченого

(П.І.Б.)
Вид роботи
Публікації

Участь у наукових масових
заходах (конференціях,
семінарах, форумах,
круглих столах та ін.),
підтверджені програмою чи
сертифікатом
Організація та проведення

Монографії
Підручники
Посібники
Методичні рекомендації
Навчальні програми
Розділ чи
до 1
пункт у
д.а.
монографії,
понад 1
посібнику,
д.а.
підручнику,
методичних
рекомендаціях
Статті у виданнях що
входять до Web of
Science чи Scopus
Статті у фахових
виданнях України
Статті інших виданнях
України
Статті у закордонних
виданнях
Тези доповідей у
видання України
Тези доповідей у
закордонних видання
Міжнародні за
кордоном
Міжнародні в Україні
Всеукраїнські
Регіональні
Організатор
Проведення заходу
9

Кількість
балів за
одиницю
10
8
8
6
3
4

5

8
5
3
5
2
3
6
4
3
2
7
5

Загальна
кількість
балів

(конференцій, семінарів,
круглих столів, майстеркласів, тренінгів, олімпіад
та ін.), що підтверджено у
оголошеннях, програмах,
наказах та ін.

Фахова активність
особистого професійного
аккаунту

(ведучий, доповідач,
модератор, керівник
секції, член
організаційного
комітету, член журі та
ін.)
Організація та
допомога в проведенні
заходу (підготовка
оголошення,
запрошення учасників,
сертифікатів, дипломів,
реєстрація учасників та
ін.)
Рецензування
матеріалів
Верстка програми
Верстка збірників
Інформаційно-технічна
підтримка заходів
(ведення сторінки
заходу в Інтернеті,
технічне забезпечення
проведення заходу,
фото-відео зйомка
заходу)
Блог особистий
Блог дослідження

4

4
3
5

3

1
3-5

Фахова сторінка в
соцмережах, сайт
ORCID

0,5-1

LinkedIn

0,5-1

Researcher Gate

0,5-1

Google Scholar

0,5-1

Academy.edu

0,5-1

Електронна бібліотека
НАПН
Підтримка в Інтернеті
сторінок, профілів,
10

3-5

0,5-1
4

сайтів Інституту
Інформаційна підтримка
роботи лабораторії,
Інституту

Підтримка в Інтернеті
сторінок, профілів,
сайтів Інституту (за
кожен окремий напрям)

Виступи у ЗМІ,
публіцистична діяльність

ТБ
YouTube канал ЗМІ
Радіо
Газета
Коментар
Відзнаки та досягнення за
Державні премії,
фахову діяльність
стипендії
Дипломи, Подяки,
Грамоти
Гранти
Гранти
Подана заявка
Успішний проект, що
отримав фінансування
Участь в проектах
Налагодження співпраці з
З міжнародними,
іншими установами та
іноземними
підписання договору про
організаціями
співпрацю
З українськими
організаціями
Захист дисертації
Докторської
(достроковий)
Кандидатської
Подання дисертації до
Докторської
спеціалізованої вченої ради Кандидатської
Опонування дисертації
Присвоєння вченого звання
Наукове
Аспіранта
керівництво/консультування Докторанта
Керівництво НДР
Підготовка відгуків на
автореферати
Рецензування
Посібників, підручників,
методичних
рекомендації тощо
Дисертацій
Експертиза матеріалів,
наукових робіт, підручників
11

2-4

4
3
3
3
‘1
3
1
3
1
4
1-2
2
1
10 (+2)
8
6
5
5
5
3
3
5
2
2-3
4
3

тощо
Участь у засіданні робочих
груп, експертних комісій при
МОН, ВР тощо
Членство у професійних
міжнародних
асоціаціях
всеукраїнських
Практична діяльність
Консультування,
тренінги тощо
Членство в Раді молодих
вчених Інституту
Членство в Раді молодих
вчених НАПН України
Інша фахова діяльність

4
2
1
2
1-3
1-3
1

Загальна кількість балів
Учасник конкурсу
Завідувач лабораторії /науковий
керівник

(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

(підпис)

(ПІБ)

Голова Ради молодих вчених
Інституту
Відповідальна особа за прийом
документів з Ради молодих вчених
Інституту
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