ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Конкурс за результатами наукової діяльності проводиться за
підсумками року з метою морального стимулювання наукової та
науково-технічної діяльності професорсько-викладацького складу,
аспірантів, докторантів і студентів Академії.
У конкурсі беруть участь науково-педагогічні працівники,
докторанти, аспіранти та студенти навчального закладу.
Право представлення до участі в Конкурсі надається кафедрам,
факультетам, науково-дослідним лабораторіям Академії.
Подання кандидата для участі в Конкурсі здійснюється після
розгляду та затвердження претендента на засіданні вченої ради
факультету (Витяг з протоколу засідання вченої ради).
В основі подання повинні бути враховані результати наукової
діяльності відповідно до показників наукової роботи кафедри
(викладача) (за рік). Подання кандидатів до участі в Конкурсі
здійснюється шляхом представлення характеристик із зазначенням
доробку та конкретних результатів наукової роботи за звітний рік.
Матеріали подаються у наукову частину до 25 квітня щорічно.
Рішення про переможців конкурсу приймає експертна комісія
Академії після розгляду відповідних матеріалів шляхом відкритого
голосування.
Нагородження переможців відбувається до Дня науки в Україні
на засіданні Вченої ради Кременецької обласної гуманітарнопедагогічної академії ім. Тараса Шевченка.

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
1.

АВТОР

РОКУ.

Вносить

вагомий

внесок

у

розвиток

вітчизняної науки та освітянської практики, є авторами монографій,
словників,

підручників,

навчальних

і

методичних

посібників,

рекомендованих для використання у закладах вищої освіти України.
2.

МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ РОКУ. Беруть участь науковці

віком до 35 років за вагомі досягнення в галузі науки.
3.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК РОКУ. Беруть участь наукові

консультанти

докторських

дисертацій,

наукові

керівники

кандидатських дисертацій, студентських наукових робіт, переможців
Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських
наукових робіт.
4.

ВИНАХІДНИК РОКУ. Беруть участь автори наукових

відкриттів, патентів на винаходи та корисні моделі.

5.

МЕНЕДЖЕР

НАУКИ

РОКУ.

Беруть

участь

ректор,

проректори, декани, завідувачі кафедр, керівники та консультанти
науково-дослідних

лабораторій,

голови

студентських

наукових

товариств, які у звітному році мали вагомі наукові результати.
6.

СТУДЕНТ-ДОСЛІДНИК РОКУ. Беруть участь студенти і

магістранти –переможці Всеукраїнських студентських олімпіад і
конкурсів студентських наукових робіт, автори міжнародних і
всеукраїнських форумів, збірників наукових праць.

