
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 
Запорізької  обласної 
державної адміністрації                                                         
 
27 жовтня 2022 року № 486                                                                           

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного конкурсу для обдарованої молоді 

у галузі науки 
 

I. Загальні положення 
 
1. Цим  Положенням  регламентується  процедура  проведення   та 

визначення переможців обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі 
науки (далі – Конкурс), який проводиться щороку, в рамках виконання 
обласної цільової програми «Молодь Запорізького краю на 2022-2026 роки», 
затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 15 лютого 2022 року  
№ 66 (далі – Цільова програма). 

 
2. Конкурс  проводиться  з  метою  підтримки  обдарованої   молоді 

Запорізького краю, розкриття її здібностей, сприяння розвитку науково-
дослідницького інтересу.  

 
3. Завданнями Конкурсу є: 
створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молоді 

Запорізького краю; 
стимулювання обдарованої молоді до потреби займатися науково-

дослідницькою діяльністю; 
створення умов для самореалізації творчої особистості, розкриття 

здібностей та постійного саморозвитку; 
підтримка обдарованої і талановитої молоді регіону. 
 
4. Організатором Конкурсу є Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 
 
5. Термін  «близькі особи» у цьому  Положенні вживається у значенні, 

наведеному в Законі України «Про запобігання корупції». 
Термін «молодий вчений» у цьому Положенні вживається у значенні, 

наведеному в Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 
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Терміни «молодь» та «обдарована молодь» у цьому Положенні 
вживається у значеннях, наведених в Законі України «Про основні засади 
молодіжної політики». 

 
6. Персональні  дані  осіб,  отримані  у  зв’язку  із реалізацією цього 

Положення, збираються, обробляються та використовуються відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних». 

 
7. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цього 

Положення. 
 
8. Головним розпорядником  коштів  на  виплату  премій є Управління 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної 
адміністрації.   

 
ІI. Організація Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється комісія обласного 

конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки Запорізької обласної 
державної адміністрації (далі – Комісія), персональний склад якої 
затверджується наказом Управління молоді, фізичної культури та спорту 
Запорізької обласної державної адміністрації. 

До складу Комісії входять наукові працівники закладів вищої освіти  
ІІІ-ІV рівнів акредитації Запорізької області незалежно від форми власності (за 
згодою). 

До складу Комісії не можуть входити учасники Конкурсу, наукові 
керівники учасників Конкурсу та особи, що є близькими особами учасників 
Конкурсу.  

 
2. Роботу Комісії організовує та відповідає за її діяльність голова Комісії, 

який за посадою є начальником Управління молоді, фізичної культури та 
спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
3. Комісія працює на громадських засадах. 
 
4. Формою   роботи   Комісії   є   засідання,   які   проводяться   в  міру 

необхідності, але не рідше одного разу на рік. 
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її складу. 
 
5. Комісія забезпечує розгляд та оцінювання робіт учасників  Конкурсу, а 

також заповнення оцінювальних відомостей. 
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ІІI. Порядок та умови проведення Конкурсу 
 
1. Інформація  про  оголошення  Конкурсу  в 2022  році,  порядок  його 

проведення та умови участі оприлюднюються Комісією через місцеві засоби 
масової інформації, а також на офіційному вебсайті Запорізької обласної 
державної адміністрації протягом 10 календарних днів з дня набрання 
чинності цього Положення. 

Інформація про оголошення Конкурсу в 2023-2026 роках, порядок його 
проведення та умови участі оприлюднюються Комісією через місцеві засоби 
масової інформації, а також на офіційному вебсайті Запорізької обласної 
державної адміністрації до 01 жовтня поточного року. 

 
2. Конкурс проводиться в таких номінаціях:  
 
1) фізико-математичні науки; 
 
2) біологічні, хімічні науки, екологія;  
 
3) географічні та геологічні науки;  
 
4) технічні науки;  
 
5) сільськогосподарські науки;  
 
6) історичні науки та культурологія;  
 
7) економічні науки;  
 
8) філософські та соціологічні науки;  
 
9) філологічні науки;  
 
10) юридичні науки;  
 
11) педагогічні та психологічні науки;  
 
12) медичні та фармацевтичні науки;  
 
13) мистецтвознавство, архітектура та дизайн;  
 
14) державне управління та політичні науки;  
 
15) фізичне виховання та спорт;  
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16) менеджмент.  
 
3. Конкурс проводиться в таких категоріях:  
студенти закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації; 
молоді спеціалісти, які працюють на підприємстві, в установі чи 

організації Запорізької області, незалежно від форми власності, віком від 18 до 
35 років; 

молоді вчені. 
 
4. Визначення  учасників  Конкурсу  здійснюється  Управлінням  молоді, 

фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації за 
письмовим поданням закладу вищої освіти, підприємства, установи чи 
організації Запорізької області.  

 
5. Для участі в Конкурсі учасники Конкурсу подають такі документи: 
копію паспорта громадянина України;  
копію витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо 

реєстрації місця проживання або копія довідки про реєстрацію місця 
проживання особи (у разі надання копії паспорта у формі картки); 

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків або 
серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 

реквізити банківського рахунку; 
наукову (науково-технічну) роботу (1 екземпляр обсягом до 25 

друкованих сторінок тексту) із зазначенням наукового керівника; 
характеристику на учасника Конкурсу із зазначенням його досягнень та 

нагород за підписом керівника закладу вищої освіти, підприємства, установи 
чи організації.  

 
6. Подання  та  документи  на  участь  у  Конкурсі  надсилаються  до 

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації за поштовою адресою: проспект Соборний, 164, 
кабінет 720, м. Запоріжжя, 69107, телефон: (061) 239-02-52. 

У 2022 році подання та документи надсилаються протягом 14 
календарних днів з дня оприлюднення інформації про початок Конкурсу. 

У 2023-2026 роках  подання та документи надсилаються до 15 жовтня 
поточного року. 

 
7. У разі  подання документів не в повному обсязі, вони повертаються 

учаснику Конкурсу на доопрацювання протягом трьох робочих днів з дня їх 
надходження із зазначенням підстав повернення. 
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Після усунення недоліків документи можуть бути подані повторно в 
межах строку збору документів, визначеному в пункті 6 розділу III цього 
Положення. 

 
IV. Оцінювання учасників Конкурсу 

 
1. Засідання   Комісії   щодо  оцінювання  учасників  Конкурсу  в  

2023-2026 роках проводиться до 01 листопада поточного року шляхом 
заповнення оцінювальних відомостей, наданих Управлінням молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

Засідання Комісії щодо оцінювання учасників Конкурсу в 2022 році 
проводиться протягом 28 календарних днів з дня оприлюднення інформації 
про початок Конкурсу. 

 
2. Оцінювання учасників Конкурсу відбувається окремо за кожною 

номінацією, визначеною пунктом 2 розділу ІІІ цього Положення та 
категорією, визначеною пунктом 3 розділу ІІІ цього Положення. 

 
3. Основними критеріями для оцінювання поданих матеріалів є:  
актуальність теми (10 балів);  
наявність елементів наукової новизни (10 балів);  
глибина наукового опрацювання проблеми (10 балів);  
оригінальність методів дослідження (10 балів);  
повнота, коректність та структурованість викладення матеріалу  

(10 балів);  
наявність авторських доробок та пропозицій щодо вирішення проблеми 

(5 балів);  
наявність наукових публікацій, виступів на науково-практичних 

конференціях, наявність грамот, дипломів та інших заохочувальних відзнак за 
наукові досягнення у відповідній галузі (5 балів).  

 
V. Визначення і нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Переможцями Конкурсу вважаються учасники, наукова робота яких 

отримала не менше 45 балів. 
 
2. Рішення   про   визначення   переможців   Конкурсу   на   підставі 

оцінювальних відомостей оформлюється наказом Управління молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
3. Інформація про результати та переможців Конкурсу висвітлюється на 

офіційному вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації. 
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4. Переможці  Конкурсу  отримують  одноразову  премію,  розмір  якої  є 
однаковим для всіх переможців і визначається рішенням Комісії. 

Нагородження переможців Конкурсу відбувається в урочистій 
обстановці.  

 
5. У  разі  виникнення  спірних  та  інших  питань  щодо  проведення 

Конкурсу, учасники Конкурсу мають право оскаржити рішення Комісії у 
встановленому законодавством України порядку.  

Питання, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно 
до чинного законодавства України. 

 
VІ. Фінансове забезпечення Конкурсу 

 
1. Виплата  премій  здійснюється  з обласного  бюджету,  відповідно  до 

Цільової програми, в межах коштів, затверджених на зазначені цілі в 
обласному бюджеті на відповідний бюджетний період. 

Оподаткування коштів проводиться в порядку, визначеному чинним 
законодавством України. 

 
2. Премія перераховується на банківський рахунок переможця Конкурсу.  
 
3. Контроль  за   використанням   бюджетних   коштів  здійснюється  у 

порядку, встановленому чинним законодавством України. 
 

 
 

Начальник Управління молоді, 
фізичної культури та спорту  
Запорізької обласної  
державної адміністрації                                                             Наталія ВЛАСОВА 

 


