ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УкрНДІЦЗ
від 19.06.2014 № 51
ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс молодих учених у сфері цивільного захисту,
пожежної та техногенної безпеки
I.

Загальні положення

1.1. Це Положення про Конкурс молодих учених у сфері цивільного захисту,
пожежної та техногенної безпеки (далі – Положення) визначає порядок проведення в
Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту (далі – Інститут)
Конкурсу молодих учених у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки
(далі – Конкурс).
1.2. Завданнями Конкурсу є:
виявлення та підтримання талановитих молодих дослідників;
сприяння професійному росту молодих учених, популяризація їх наукових
досліджень;
підвищення заінтересованості молодих учених у результатах своєї праці шляхом
морального та матеріального стимулювання творчості.
1.3. Конкурс проводиться щорічно між молодими ученими, аспірантами та
ад’юнктами Інституту віком до 35 років на момент проведення Конкурсу.
1.4. Конкурс проводиться у першій декаді травня, напередодні Дня науки.
Результати Конкурсу оголошуються у День науки.
Щорічно за підсумками Конкурсу проводиться конференція молодих учених.
II.

Порядок проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться в один етап.
2.2. Для участі в Конкурсі конкурсантам необхідно надати до Організаційного
комітету Конкурсу такі документи:
копії дипломів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, олімпіад,
виставок, а також інших творчих заходів, отриманих конкурсантами за п’ять минулих
років (у разі наявності);
перелік публікацій (статей, виступів на наукових конференціях, симпозіумах
тощо) (у разі наявності);
наукову роботу (науковий результат, науково-прикладний результат, науковотехнічні (експериментальні) розробки), що подається на Конкурс (у двох примірниках) із
зазначенням персонального вкладу та вкладу кожного співавтора (у разі наявності).
2.3. Кількість учасників Конкурсу необмежена.
2.4. Для організації проведення Конкурсу наказом начальника Інституту
створюється Організаційний комітет Конкурсу та затверджується його персональний
склад.

2.5. Організаційний комітет Конкурсу:
проводить оголошення про проведення Конкурсу, встановлює умови його
проведення;
готує пропозиції щодо персонального складу журі Конкурсу;
готує проект наказу начальника Інституту про створення журі Конкурсу та
затвердження його персонального складу;
здійснює збір та узагальнення документів, які надаються молодими вченими для
участі у Конкурсі;
здійснює збір та зберігання матеріалів наукових робіт, що надаються на Конкурс;
забезпечує підготовку засідання журі Конкурсу;
надає наукові роботи, що подані на Конкурс, членам журі Конкурсу для їх
вивчення та визначення попередньої оцінки;
складає графік розгляду та вивчення наукових робіт, що подані на Конкурс,
членами журі Конкурсу;
здійснює підготовку оцінювальних відомостей;
здійснює підготовку дипломів для лауреатів Конкурсу;
оприлюднює оголошення про проведення Конкурсу та умови його проведення, а
також результати Конкурсу на веб-сайті Інституту протягом 2 робочих днів від дня його
проведення.
2.6. Наказ про створення Організаційного комітету Конкурсу видається щорічно
до 15 березня.
2.7. Наукові роботи для участі у Конкурсі, а також документи, передбачені
пунктом 2.2 цього Положення, конкурсантами подаються до Організаційного комітету
Конкурсу щорічно, до 20 квітня.
2.8. Для оцінки наукових робіт та визначення лауреатів Конкурсу наказом
начальника Інституту створюється журі Конкурсу та затверджується його персональний
склад у кількості 7 осіб.
Наказ про створення журі Конкурсу видається щорічно, до 15 квітня.
До персонального складу журі Конкурсу входять видатні вчені Інституту, а
також, за пропозиціями Організаційного комітету Конкурсу, можуть бути включені (за їх
згодою) видатні вчені інших наукових установ.
2.9. Голова журі Конкурсу:
організовує роботу журі Конкурсу;
проводить засідання журі Конкурсу;
бере участь у визначенні лауреатів Конкурсу;
затверджує протокол Конкурсу;
оголошує результати Конкурсу;
проводить нагородження переможців і призерів Конкурсу;
сприяє висвітленню результатів Конкурсу на веб-сайті Інституту.
2.10. Члени журі Конкурсу:
вивчають наукові роботи, що надані на Конкурс;
проводять оцінювання наукової роботи з визначенням їх оцінки (балів) за
десятибальною системою.
2.11. Лічильна комісія Конкурсу:
призначається (за погодженням
Організаційного комітету в кількості 2 осіб;
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проводить на підставі оцінювальних відомостей членів журі Конкурсу підрахунок
балів окремо за кожною науковою роботою;
готує разом із лічильною Комісією проект протоколу лічильної Комісії та надає
його на затвердження голові журі Конкурсу;
готує разом із членами журі Конкурсу проект протоколу Конкурсу та надає його
на затвердження голові журі Конкурсу.
III. Вимоги до наукової роботи, що надається на Конкурс
3.1. На Конкурс надається неопублікована раніше наукова робота на
електронному (CD, флеш-карта) і паперовому носіях, що виконана протягом минулих 2
років.
Наукова робота може бути виконана у співавторстві.
3.2. Наукова робота повинна включати:
загальну характеристику;
основний зміст;
заключення;
список використаної літератури;
додатки (у разі наявності).
На обкладинці наукової роботи наводиться:
назва Інституту;
назва структурного наукового підрозділу Інституту;
назва наукової роботи;
прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів роботи).
Загальна характеристика наукової роботи повинна включати:
мету роботи;
завдання;
наукову новизну;
теоретичну й практичну значимість роботи;
методологію та методи досліджень.
Основний зміст наукової роботи повинен стисло розкривати зміст її розділів.
У розділі наукової роботи «Заключення» наводяться її підсумки, рекомендації та
перспективи подальшого розроблення теми.
3.3. Обсяг наукової роботи не повинен перевищувати 10 сторінок формату А4 і
має бути набраний в редакторі Microsoft Word, шрифтом Times Now Roman, 14,
міжрядковий інтервал 1,5.
Креслення, схеми, ескізи, таблиці тощо, а також список літератури не
враховується в загальний обсяг роботи (10 сторінок).
3.4. До наукової роботи додаються дві внутрішні рецензії від осіб, які визначені
наказом Інституту від 26.05.2014 № 36 «Про рецензії звітів науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт. Додатково, за бажанням конкурсанта, можуть бути
надані рецензії вчених інших наукових установ.
IV. Визначення та нагородження лауреатів
4.1. Підбиття підсумків та визначення переможців Конкурсу проводиться журі
Конкурсу в два етапи.

4.2. Перший етап роботи журі Конкурсу полягає у самостійному (відповідно до
графіка) вивченні наукової роботи та визначенні попередньої її оцінки кожним членом
журі.
4.3. Другий етап – це розгляд і обговорення кожної наукової роботи на засіданні
журі Конкурсу.
За результатами обговорення кожен член журі Конкурсу особисто, без
оголошення, виставляє остаточну оцінку (бал) науковій роботі в оцінювальній відомості.
Засідання журі з розгляду наукових робіт проводиться за участю конкурсантів, а
обговорення - у закритому режимі без участі конкурсантів.
4.4. Переможці і призери Конкурсу визначаються журі Конкурсу за кількістю
набраних ними балів.
4.5. Переможцем Конкурсу є конкурсант, який набрав найбільшу кількість балів у
сумі від усіх членів журі Конкурсу.
4.6. Призерами Конкурсу є конкурсанти, які за кількістю набраних балів посіли
друге та третє місця.
4.7. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу визначається конкурсант,
перевагу якому надано головою журі Конкурсу.
4.8. Рішення журі Конкурсу оформляються протоколом.
4.9. Лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими преміями.
Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами першого ступеня, призери дипломами другого та третього ступенів.
Розмір премії за перше, друге і третє місця визначаються встановленим порядком
наказом начальника інституту.
4.10. У разі участі у Конкурсі менше двох конкурсантів, такий конкурсант
нагороджується дипломом учасника Конкурсу.
4.11. Результати Конкурсу, зокрема прізвища
оприлюднюються на веб-сайті Інституту протягом 2 днів.
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4.12. Рішення журі Конкурсу щодо визначення лауреатів Конкурсу є остаточним
й обговоренню не підлягає.

_______________________________________

