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1. Загальна частина
1.1. Положення про конкурс «Кращі молоді вчені СумДУ» (далі – Конкурс)
регламентує процедуру проведення Конкурсу та оцінювання його учасників за
показниками, що характеризують якість наукової діяльності молодих вчених.
1.2. Головною метою Конкурсу є стимулювання, у тому числі шляхом
матеріального заохочення, молодих наукових і науково-педагогічних
працівників до активної наукової діяльності, отримання ними високої якості
результатів наукових досліджень і розробок, досягнення високих показників з
оприлюднення та впровадження результатів досліджень і розробок.
1.3. Учасниками Конкурсу є штатні наукові і науково-педагогічні працівники
університету, які на час проведення Конкурсу, є молодими вченими відповідно
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», а саме віком:
– до 35 років включно для кандидатів наук (докторів філософії),
– до 40 років включно для докторів наук.
Молодий вчений, який став лауреатом Конкурсу може брати в ньому участь
не раніше, ніж через три роки.
1.4. Для молодих вчених, які мають науковий ступінь кандидата наук
(доктора філософії), Конкурс проводиться окремо за номінаціями, що
відповідають науковим напрямам, за якими здійснюється Державна атестація
закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної)
діяльності. Приналежність учасників Конкурсу до напрямів, як правило,
визначається віднесенням структурних підрозділів, у яких вони працюють на
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штатних посадах, науковим напрямам, визначеним під час останньої атестації
університету.
Для молодих вчених, які мають науковий ступінь доктора наук, Конкурс
проводиться за загальним рейтинговим списком докторів наук без поділу на
номінації.
1.5. Особи, щодо яких протягом останніх 12 місяців, що передували даті
оголошення Конкурсу, були застосовані дисциплінарні стягнення або винесені
попередження, до участі в Конкурсі не допускаються.
1.6. Показники оцінювання (в балах) наукової діяльності молодих вчених
наведені у Додатку 1 до цього Положення. Конкурс проводиться за підсумками
наукової діяльності за період, що йому передує та включає три попередні
календарні роки. Оцінка в балах за результати, які номінанти досягли протягом
календарного року, що передує Конкурсу, збільшується на 10%. Конкурсна
комісія може брати до уваги інші вагомі здобутки претендента, зокрема,
враховувати досягнення у частині року (до дати внесення подання) в якому
відбувається Конкурс.
1.7. У разі якщо показники наукової діяльності пов’язані з оприлюдненням її
результатів, підготовкою проєктів, захистом прав інтелектуальної власності були
досягнуті у співавторстві, то учаснику Конкурсу зараховується його особистий
внесок, який визначається шляхом поділу оцінки в балах за показник на кількість
співавторів із СумДУ.
2. Порядок проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться щорічно протягом березня – квітня. Конкурс
оголошується наказом ректора. Підсумки Конкурсу підводяться до Дня науки
України.
2.2 Для проведення Конкурсу щорічно наказом ректора створюється
Конкурсна комісія під його головуванням. До складу конкурсної комісії за
посадами входять: проректор з наукової роботи (заступник голови комісії),
директори інститутів, декани факультетів, начальник науково дослідної частини
(далі – НДЧ), начальник центру науково-технічної і економічної інформації
(далі – ЦНТЕІ), директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці
науково-педагогічних кадрів (далі – ДРП), начальник управління міжнародної
співпраці (далі – УМС), голова наукового товариства студентів (слухачів),
аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – НТСА), секретар наукової ради
(секретар комісії). За необхідності, наказом ректора до складу Конкурсної комісії
можуть бути додатково включені інші працівники університету.
2.3. Подання на ім’я голови конкурсної комісії за шаблоном, визначеним
Додатком 2 цього Положення, щорічно, як правило, у термін до 30 березня,
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вносять завідувачі кафедр або керівники структурних наукових підрозділів, де
претенденти обіймають штатні посади науково-педагогічних або наукових
працівників відповідно. До подання додаються такі матеріали:
– перелік науково-дослідних робіт, господарських наукових договорів,
міжнародних наукових грантових проєктів, науковим керівником,
відповідальним виконавцем або виконавцем яких був номінант;
– перелік проєктів НДР, які підготував номінант у статусі наукового
керівника або відповідального виконавця;
– списки наукових праць за категоріями, які наведено у Додатку 1 (із
зазначенням DOI, за наявності), та патентів;
– перелік наукових видань, у яких номінант був головним редактором,
відповідальним секретарем або членом редколегії;
– перелік міжнародних наукових конференцій, матеріали яких (або
рекомендовані доповіді) проіндексовані БД Scopus або WoS головою,
заступником голови або членом організаційних комітетів яких був номінант (із
зазначенням посилань на офіційні сайти конференцій);
– списки аспірантів (докторантів), наукове керівництво (консультування)
якими здійснював номінант та здобувачів наукового ступеню, які захистили
дисертації за науковим керівництвом (консультуванням) номінанта;
– списки студентів-переможців других турів Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових та студентських олімпіад та студентів-виконавців НДР з
оплатою праці, якими керував номінант;
– матеріали, що підтверджують інші вагомі здобутки номінанта.
2.4. Збір, обробку та перевірку інформації про показники наукової діяльності
учасників Конкурсу здійснює робоча комісія, яку очолює проректор з наукової
роботи. До складу комісії в межах професійної компетенції та у відповідності до
спрямованості показників наукової діяльності, що оцінюються, входять:
начальник НДЧ, начальник ЦНТЕІ, директор ДРП, начальник УМС, голова
НТСА, секретар наукової ради. За потреби, за розпорядженням проректора з
наукової роботи, до роботи комісії можуть залучатися й інші працівники
університету. Робоча комісія може вимагати додаткове підтвердження
виконання окремих показників.
2.5. Робоча комісія у відповідності до п. 1.4 цього Положення формує
рейтинговий список номінантів конкурсу.
2.6 Конкурсна комісія у термін, визначений наказом ректора, розглядає
рейтингові списки номінантів Конкурсу та визначає його лауреатів.
2.7 За рішенням конкурсної комісії за певними номінаціями у мотивованих
випадках лауреати Конкурсу можуть не визначатися, зокрема, в разі, якщо
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номінанти не мають вагомих здобутків або якщо у Конкурсі брала участь одна
особа.
2.8. Результати Конкурсу, вид та розмір заохочення за результатами
Конкурсу затверджуються наказом ректора за поданням проректора з наукової
роботи. Результати Конкурсу можуть враховуватись при визначенні рейтингу
інститутів, факультетів та кафедр СумДУ.
3. Прикінцеві положення
3.1. Положення набуває чинності з наступного дня після введення його в дію
наказом ректора, якщо інше не зазначено тим же наказом.
3.2. Контроль за виконанням Положення здійснює ректор.
3.3. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора
або наказом ректора на підставі рішення Вченої або наукової ради. У тому ж
порядку Положення скасовується.
3.4. Визнати таким, що втратила чинність попередня версія Положення, яка
введена в дію наказом № 1033-І від 29 грудня 2020 р.
Відповідальний за укладання Положення:
Голова НТСА

Марина УТКІНА

Погоджено:
Голова Вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Проректор з наукової роботи

Анатолій ЧОРНОУС
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Шаблон за версією 02
Затверджено наказом ректора СумДУ
№1315-І від 08.12.2021 р.

ПОКАЗНИКИ
наукової діяльності учасника конкурсу «Кращі молоді вчені СумДУ»1)

№з/п

Назва показника

Одиниця
виміру

Кількість
балів за
одиницю2)

1
2
3
4
1. Проведення номінантом фундаментальних і прикладних досліджень, виконання прикладних науковотехнічних (експериментальних) розробок та надання платних послуг у сфері наукової, науково-технічної
діяльності за держбюджетними темами, господарськими договорами, державними і міжнародними
науковими грантам (далі – НДР)
1.1 Був науковим керівником, відповідальним виконавцем або виконавцем3):
1.1.1 – НДР за програмами Державного замовлення на науково-технічну
продукцію, проєкту за рахунок грантів Національного фонду досліджень
од.
84)
України, Кабінету Міністрів України колективам молодих вчених тощо,
1.1.2 – НДР, яка фінансувалась за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
74)
МОН України, проєкту за грантом Президента України для молодих вчених,
1.1.3 – господарчих наукових договорів з сукупним обсягом фінансування
–
54)
50 – 200 тис. грн,
1.1.4 – господарчих наукових договорів з сукупним обсягом фінансування понад
–
74)
200 тис. грн,
1.1.5 – міжнародного наукового грантового проєкту обсягом фінансування до 100
од.
74)
тис. грн включно та/або білатерального проєкту,
1.1.6 – міжнародного наукового грантового проекту та/або контракту з іноземним
од.
104)
замовником обсягом фінансування понад 100 тис. грн,
1.2 У статусі наукового керівника або відповідального виконавця майбутньої
НДР підготував проєкти НДР типи яких зазначені у підпунктах:
1.2.1 – 1.1.1 та 1.1.6,
1.2.2 – 1.1.2 та 1.1.5
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3

2. Публікаційна активність номінанта
Опублікував статтю, яка проіндексована за афіляцією СумДУ БД Scopus
та/або WoS, у виданні:
– яке входять до рейтингу Nature Index,
– яке відноситься до квартилю Q1 за даними www.scimagojr.com або
apps.webofknowledge.com (враховується найвище значення квартиля),
– яке відноситься до квартилю Q2 за даними www.scimagojr.com або
apps.webofknowledge.com (враховується найвище значення квартиля),
– яке відноситься до квартилів Q3 або Q4
Опублікував у співавторстві з не більше 3-а особами монографію, яка
проіндексована за афіляцією СумДУ БД Scopus та/або WoS
Опублікував розділ монографії (книги), яка проіндексована за афіляцією
СумДУ БД Scopus та/або WoS
Має інші публікації, які проіндексовані за афіляцією СумДУ БД Scopus та/або
WoS
Кількість цитувань (без самоцитувань) на праці номінанта, що проіндексовані
за афіляцією СумДУ БД Scopus або WoS (враховується найвище значення)
Індекс Гірша номінанта згідно БД Scopus або WoS (враховується найвище
значення) на час внесення подання:
– 1 – 3,
– 4 – 8,
– 9 і більше

од.
од.

45)
25)

од.

106)

од.

76)

од.

56)

од.

36)

од.

56)

од.

36)

од.

16)

од.

57)

-

1
3
7
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2
Індекс Гірша номінанта згідно БД Scopus або WoS (враховується найвище
значення) за період за яким підводяться підсумки наукової діяльності зріс на:
2.7.1 – 3 одиниці,
2.7.2 – 4 – 6 одиниць,

3

4

–
–

1
3

2.7.3 – 7 і більше одиниць

–

7

од.
од.

7
3

2.8

2.8.1
2.8.2
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

3.1
3.2

3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1

4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.5
4.6

Виконував обов’язки головного редактора або відповідального секретаря
наукового видання, що входить до Переліку фахових видань України
засновником (співзасновником) якого є СумДУ, яке віднесено до:
– категорії А,
– категорії Б
Входив до складу редколегії видання, яке індексується БД Scopus та/або WoS
та не має приналежності до СумДУ (окрім врахованого у п. 2.7)
Виконував обов’язки голови або заступника голови організаційного комітету
міжнародної конференції, яка проводилась університетом, матеріали якої
(або рекомендовані доповіді) проіндексовані БД Scopus або WoS
Брав участь у роботі організаційного комітету міжнародної конференції, яка
проводилась за кордоном та матеріали якої (або рекомендовані доповіді)
проіндексовані БД Scopus або WoS (за умови наявності публікацій
представників СумДУ та окрім врахованого у п. 2.9)
Отримав патент України на винахід або промисловий зразок
Отримав патент, який обліковується міжнародними патентними базами даних
PatStat або PatentScope
3. Підготовка номінантом наукових кадрів
Здійснював
наукове
керівництво
(консультування)
аспірантами
(докторантами)
Здійснював наукове керівництво (консультування) спільно із представником
ЗВО (наукової установи) із країн ОЕСР або інших країн ЄС аспірантом
(докторантом) із СумДУ або із ЗВО (наукової установи) зазначених країн
Здійснював наукове керівництво (консультування) здобувачем наукового
ступеню, який захистив дисертацію (показник визначається по даті захисту)
Здійснював керівництво науковою роботою студентів, рівень наукової
активності яких:
– «середній»,
– «вище середнього»,
– «високий»
4.Інші вагомі здобутки номінанта
Став Лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки, Державної
премії України у галузі освіти, премії Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження інноваційних технологій, Національної премії
України імені Тараса Шевченка або премій Національної академії наук
України імені видатних учених України
Отримав почесне звання України
Був автором (співавтор) стартап-проекту, який представлено на міжнародних
або всеукраїнських виставках, конкурсах, фестивалях стартапів тощо
– всього,
– зокрема, стартап-проект – призер.
Проходив наукове стажування в університеті або науковій установі в країнах
ОЕСР або інших країнах ЄС
Отримував премії або стипендії для молодих вчених Президента України,
Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України
Мав інші суттєві досягнення пов’язані з науковою діяльністю, які
зараховуються комісією, зокрема у частині року (до дати внесення подання) в
якому відбувається Конкурс

48)
од.

5

38)
од.

26)

од.
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осіб
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осіб

3

осіб

5

осіб
осіб
осіб

1
3
5

од.

10

од.

7

18)
48)
28)
58)
од.

9)

ПРИМІТКИ:
1) Конкурс проводиться за підсумками наукової діяльності за період, що йому передує та включає три попередні
календарні роки (якщо інше не зазначено у показниках).
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Положення про конкурс «Кращі молоді вчені СумДУ»
Додаток 1 «Показники наукової діяльності учасника конкурсу «Кращі
молоді вчені СумДУ»
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Версія 02

2) Оцінка в балах за результати, які номінанти досягли протягом календарного року, що передує Конкурсу,
збільшується на 10%.
3) Для виконавців НДР, які працювали терміном щонайменше три місяці в кожному із років у яких виконувалась
НДР з місячною оплатою праці еквівалентом не нижче 0,25 ставки молодшого наукового співробітника,
кількість балів ділиться на 2. Якщо ця умова не виконується (за виключенням НДР термін виконання яких менше
трьох місяців), то виконавцям НДР бали не нараховуються.
4) У разі, якщо претенденти, які беруть участь у конкурсі, виконували спільну НДР, то оцінка в балах за показник
ділиться між ними (після чого, для виконавців виконується п. 3 Примітки).
5) У разі якщо претенденти, які беруть участь у Конкурсі, підготували спільну НДР у статусі наукового
керівника та відповідального виконавця, оцінка в балах за показник ділиться між ними навпіл.
6) Оцінка в балах за показник ділиться на кількість співавторів із СумДУ.
7) За кожні 50 цитувань (без самоцитувань).
8) За зазначеними показниками визначається наявність відповідних досягнень без врахування їх кількості.
9) Кількість балів за кожне досягнення визначається комісією.
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Стор. 8
Версія 02

Шаблон за версією 02
Затверджено наказом ректора СумДУ
№1315-І від 08.12.2021 р.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
_________________________________________
(назва інституту (факультету))

_________________________________________
(кафедра або структурний науковий підрозділ)

Голові конкурсної
комісії конкурсу «Кращі
молоді вчені СумДУ»
______________________
(ім’я та прізвище)

ПОДАННЯ
на учасника конкурсу «Кращі молоді вчені СумДУ»
«___» _________ 20___р.
Прошу допустити до участі у конкурсі «Кращі молоді вчені СумДУ»
______________________________________________________________________________________
(вказується посада номінанта, ім’я і прізвище)

який проводиться у 20___ році за підсумками попередніх трьох 20___ – 20___ календарних років та
_______20___ протягом яких номінант мав наступні сумарні показники наукової діяльності:
(кількість)

№з/п

Назва показника

Одиниця
виміру

Значення
показника)

1
2
3
4
1. Проведення номінантом фундаментальних і прикладних досліджень, виконання прикладних науковотехнічних (експериментальних) розробок та надання платних послуг у сфері наукової, науково-технічної
діяльності за держбюджетними темами, господарськими договорами, державними і міжнародними
науковими грантам (далі – НДР)
1.1 Був науковим керівником, відповідальним виконавцем або виконавцем 3):
–
1.1.1 – НДР за програмами Державного замовлення на науково-технічну
продукцію, проєкту за рахунок грантів Національного фонду досліджень
од.
України, Кабінету Міністрів України колективам молодих вчених тощо,
1.1.2 – НДР, яка фінансувалась за рахунок загального фонду державного бюджету
од.
МОН України, проєкту за грантом Президента України для молодих вчених,
1.1.3 – господарчих наукових договорів з сукупним обсягом фінансування
1)
–
50 – 200 тис. грн,
1.1.4 – господарчих наукових договорів з сукупним обсягом фінансування понад
1)
–
200 тис. грн,
1.1.5 – міжнародного наукового грантового проєкту обсягом фінансування до 100
од.
тис. грн включно та/або білатерального проєкту,
1.1.6 – міжнародного наукового грантового проекту та/або контракту з іноземним
од.
замовником обсягом фінансування понад 100 тис. грн,
1.2 У статусі наукового керівника або відповідального виконавця майбутньої
–
НДР підготував проєкти НДР типи яких зазначені у підпунктах:
1.2.1 – 1.1.1 та 1.1.6,
1.2.2 – 1.1.2 та 1.1.5
2.1

2. Публікаційна активність номінанта
Опублікував статтю, яка проіндексована за афіляцією СумДУ БД Scopus
та/або WoS, у виданні:

од.
од.
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2
2.1.1 – яке входять до рейтингу Nature Index,
2.1.2 – яке відноситься до квартилю Q1 за даними www.scimagojr.com або
apps.webofknowledge.com (враховується найвище значення квартиля),
2.1.3 – яке відноситься до квартилю Q2 за даними www.scimagojr.com або
apps.webofknowledge.com (враховується найвище значення квартиля),
2.1.4 – яке відноситься до квартилів Q3 або Q4
Опублікував у співавторстві з не більше 3-а особами монографію, яка
проіндексована за афіляцією СумДУ БД Scopus та/або WoS
2.3 Опублікував розділ монографії (книги), яка проіндексована за афіляцією
СумДУ БД Scopus та/або WoS
2.4 Має інші публікації, які проіндексовані за афіляцією СумДУ БД Scopus та/або
WoS
2.5 Кількість цитувань (без самоцитувань) на праці номінанта, що проіндексовані
за афіляцією СумДУ БД Scopus або WoS (враховується найвище значення)
2.6 Індекс Гірша номінанта згідно БД Scopus або WoS (враховується найвище
значення) на час внесення подання:
2.6.1 – 1 – 3,
2.2

2.6.2 – 4 – 8,
2.6.3 – 9 і більше
2.7 Індекс Гірша номінанта згідно БД Scopus або WoS (враховується найвище
значення) за період за яким підводяться підсумки наукової діяльності зріс на:
2.7.1 – 3 одиниці,
2.7.2 – 4 – 6 одиниць,
2.7.3 – 7 і більше одиниць
2.8

2.8.1
2.8.2
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13

3.1
3.2

3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3

Виконував обов’язки головного редактора або відповідального секретаря
наукового видання, що входить до Переліку фахових видань України,
засновником (співзасновником) якого є СумДУ, яке віднесено до:
– категорії А,
– категорії Б
Входив до складу редколегії видання, яке індексується БД Scopus та/або WoS
та не має приналежності до СумДУ (окрім врахованого у п. 2.7)
Виконував обов’язки голови або заступника голови організаційного комітету
міжнародної конференції, яка проводилась університетом, матеріали якої (або
рекомендовані доповіді) проіндексовані БД Scopus або WoS
Брав участь у роботі організаційного комітету міжнародної конференції, яка
проводилась за кордоном та матеріали якої (або рекомендовані доповіді)
проіндексовані БД Scopus або WoS (за умови наявності публікацій
представників СумДУ та окрім врахованого у п. 2.9)
Отримав патент України на винахід або промисловий зразок
Отримав патент, який обліковується міжнародними патентними базами даних
PatStat або PatentScope
3. Підготовка номінантом наукових кадрів
Здійснював
наукове
керівництво
(консультування)
аспірантами
(докторантами)
Здійснював наукове керівництво (консультування) спільно із представником
ЗВО (наукової установи) із країн ОЕСР або інших країн ЄС аспірантом
(докторантом) із СумДУ або із ЗВО (наукової установи) зазначених країн
Здійснював наукове керівництво (консультування) здобувачем наукового
ступеню, який захистив дисертацію (показник визначається по даті захисту)
Здійснював керівництво науковою роботою студентів, рівень наукової
активності яких:
– «середній»,
– «вище середнього»,
– «високий»
4.Інші вагомі здобутки номінанта
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1
4.1

2
Став Лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки, Державної
премії України у галузі освіти, премії Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження інноваційних технологій, Національної премії
України імені Тараса Шевченка або премій Національної академії наук
України імені видатних учених України
4.2 Отримав почесне звання України
4.3 Був автором (співавтор) стартап-проекту, який представлено на міжнародних
або всеукраїнських виставках, конкурсах, фестивалях стартапів тощо
4.3.1 – всього,
4.3.2 – зокрема, стартап-проект – призер.
4.4 Проходив наукове стажування в університеті або науковій установі в країнах
ОЕСР або інших країнах ЄС
4.5 Отримував премії або стипендії для молодих вчених Президента України,
Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України
4.6 Мав інші суттєві досягнення пов’язані з науковою діяльністю, які
зараховуються комісією, зокрема у частині року (до дати внесення подання) в
якому відбувається Конкурс

3

Стор. 10
Версія 02
4

од.
од.
–

од.

Інші суттєві досягнення:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________
(посада керівника структурного підрозділу)

ПРИМІТКИ:
1) Зазначається «ТАК» або «НІ».
2) Визначається значення індексу Гірша.
3) Визначається значення, на яке зріс індекс Гірша.

________
(підпис)

________________
(ім’я та прізвище)

