


займається Рада молодих науковців та спеціалістів ФМІ НАН 
України (далі РМНС ФМІ НАН України). 

4. Порядок проведення конкурсу
4.1. З ініціативи голови РМНС ФМІ НАН України дирекція Інституту 

на початку року розглядає питання про проведення конкурсу у 
поточному році. Після прийняття рішення про проведення 
конкурсу інформація про це оголошується на черговій Вченій раді 
та розміщується на відповідних стендах Інституту. 

4.2. Керівники відділів рекомендують учасника (учасників) конкурсу 
з числа молодих учених відділу. 

4.3. Допускається також самовисунення молодих учених Інституту. 
4.4. Учасники конкурсу готують список відомостей (див. додаток 1), в 

який заносять дані про результати своєї діяльності за два останні 
роки: рік проведення конкурсу та попередній рік. 
Використовуючи інформацію, подану у списку, учасники 
заповнюють заявку (див. додаток 2). 

4.5. Заявка і список підписуються учасником та керівником відділу 
або, у разі самовисунення, лише учасником конкурсу. 

4.6. Заповнена заявка разом зі списком до 15 жовтня подається до 
Конкурсного комітету. 

4.7. Надані матеріали вносяться до реєстру учасників конкурсу із 
зазначенням дати їх надання та переліку наданих матеріалів. 

4.8. Реєстр учасників конкурсу проводить РМНС ФМІ НАН України. 
4.9. Конкурсний комітет має право перевіряти достовірність поданої 

інформації, яка наведена у поданих документах учасника 
конкурсу. 

4.10. Конкурсний комітет до 1 листопада поточного року вибирає серед 
поданих заявок претендентів на перемогу, яким рекомендують до 
15 листопада виступити з доповіддю на науково-навчальному 
семінарі для молодих учених "Наукові школи ФМІ - Естафети 
поколінь". 

4.11. На семінарі мають бути присутні не менше 2/3 складу 
Конкурсного комітету. 

4.12. Конкурсний комітет на своєму засіданні, на підставі представ-
лених учасниками конкурсу матеріалів та виступів на науково- 
навчальному семінарі для молодих учених "Наукові школи ФМІ - 
Естафети поколінь", визначає переможців конкурсу шляхом 
відкритого голосування більшістю голосів за присутності на 
засіданні комітету не менше 2/3 його складу. При рівній кількості 
голосів голос голови Конкурсного комітету є вирішальним. 

4.13. Рішення Конкурсного комітету оформляється відповідним 
протоколом. 

4.14. Оголошення переможців конкурсу "Кращий молодий науковець 
ФМІ НАН України" відбувається до кінця поточного року. 
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