ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЩОРІЧНУ НАГОРОДУ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«ПАНАЦЕЯ МОЛОДА»
I. Загальні положення
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Нагорода для молодих науковців «Панацея молода» (далі – Нагорода)
впроваджується Національним фармацевтичним університетом за
підтримки Міністерства освіти і науки України та Творчого об`єднання
«Соняшник» відповідно до Конституції України, законів України «Про
вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки».
Метою Нагороди є виявлення талановитої молоді для якомога раннього
залучення її до наукової діяльності, підтримка та сприяння науковому
розвитку потенційних наукових кадрів для фармацевтичної та інших
прогресивних наукоємних галузей України.
Основними завданнями Нагороди є:
• популяризація та розвиток молодіжної науки в Україні та
виявлення найбільш талановитих її представників, які можуть
стати майбутнім джерелом зростання економічного та
інтелектуального потенціалу України;
• створення умов до реалізації наукового потенціалу талановитої
молоді в умовах нашої держави;
• допомога молодим та обдарованим учасникам конкурсу
визначити їх профорієнтаційний та науковий напрямок у
майбутньому житті, а найкращим з них матеріальна допомога
задля реалізації їх наукових планів та ідей.
Джерелом формування фонду нагороди «Панацея молода» є кошти, які
не заборонені законодавством України.
Інформаційну довідку щодо умов та порядку проведення конкурсу
щодо здобуття Нагороди (далі – Конкурсу) можна отримати на сайті
“Геліантус” (helianthus.com.ua) у розділі «Нагорода «Панацея молода»
або за телефоном (057)7063099.
II.

2.1.

2.2.

Порядок та умови проведення відбору робіт
на здобуття Нагороди

Представлення робіт на здобуття Нагороди проводиться щороку за
результатами наукових здобутків претендентів на нагороду «Панацея
молода» (далі – Претендентів) з 1 січня по 1 квітня. Термін подачі
наукової розробки на премію – до 30 березня.
Роботи на здобуття Нагороди висуваються загальноосвітніми,
середніми спеціальними та вищими навчальними закладами, в яких
навчаються здобувачі.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу
здійснює Організаційний комітет з підготовки та проведення
присудження нагороди «Панацея молода» (далі - Організаційний
комітет), персональний склад якого затверджується ректором
Національного
фармацевтичного
університету.
До
складу
Організаційного комітету та експертних рад включаються
представники наукового та науково-педагогічного складу НФаУ та
структурних підрозділів, представники інших вищих навчальних
закладів і наукових установ України, представники Ради молодих
вчених НФаУ, інші особи, діяльність яких пов’язана з наукою та
освітою.
До повноважень Організаційного комітету належать:
2.3.1. Розгляд заявок на здобуття Нагороди та, у разі невідповідності
поданих документів умовам Конкурсу, прийняття рішень про
недопущення до участі у Конкурсі.
2.3.2. Формування та оприлюднення складу учасників Конкурсу.
2.3.3. Створення рівних умов для всіх учасників Конкурсу.
2.3.4. Забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання учасників
Конкурсу, уникнення конфлікту інтересів.
2.3.5. Затвердження складу експертних рад за кожним з наукових
напрямків, з яких проводяться номінації в Конкурсі.
2.3.6. Сприяння висвітленню присудження Нагороди й оприлюдненню
результатів у засобах масової інформації.
2.3.7. Виконання інших функцій, пов’язаних з організацією та
належним проведенням присудження Нагороди.
На здобуття нагороди «Панацея молода» можуть претендувати учні
загальноосвітніх навчальних закладів та здобувачі середньої
спеціальної та вищої освіти 1-2 року навчання, які є громадянами
України.
Кожен Претендент повинен мати наукового керівника роботи, яким
може виступати вчитель закладу освіти або викладач ВНЗ, у якого
навчається Претендент і з яким була виконана робота. За бажанням
кожен Претендент може мати співкерівника із іншої установи або
підрозділу, у якого Претендент може отримувати консультативну
підтримку стосовно окремих питань щодо виконання наукової роботи.
На премію «Панацея молода» подаються наукові розробки за
наступними номінаціями:
•
Біологія;
•
Хімія;
•
Здоров’я людини;
•
Екологія;
•
Біотехнологія.
Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і передбачає
визначення переможців у два етапи:

1-й етап – заочний,
2-й етап – очний.
2.9. Заочний етап Конкурсу виявляє головних Претендентів шляхом
попереднього
конкурсного
відбору
Експертними
радами,
затвердженими наказом по Університету, що приймають відповідні
рішення про висунення Претендентів до участі у 2-му етапі Конкурсу,
оформлені у вигляді протоколів, витяги з яких надаються до
організаційного комітету Конкурсу. Цей етап включає в себе
опрацювання наукових конкурсних робіт і заяв, поданих на Конкурс та
рейтингування Претендентів.
2.9.1. Для участі в Конкурсі Претенденти надають до організаційного
комітету Конкурсу за електронною адресою panacea@nuph.edu.ua
наступні документи:
• Скан-копію заявки на участь у Конкурсі (Додаток 1);
• Файл із виконаною, відповідно оформленою науковою роботою на
паперовому та електронному носії;
• Авторську довідку, яка підтверджує, що дана робота не була
представлена до інших конкурсів та на здобуття інших премій,
підписану завучем або проректором з наукової діяльності установи,
де навчається Претендент (Додаток 2);
• Тези наукової конкурсної роботи;
• Лист-рекомендацію навчального закладу, в якому навчається
здобувач, за результатами розгляду роботи та з рішенням щодо
представлення роботи на здобуття Нагороди, завірений печаткою
установи, де навчається Претендент.
• Рекомендація співкерівника наукового проекту (необов’язково).
2.9.2. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється із
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
2.9.3. Кількість Претендентів від одного навчального закладу не
обмежується.
2.9.4. Прийняття та реєстрація документів Претендентів надає останнім
статус здобувача Нагороди.
2.9.5. Заявки, що містять державну таємницю, до розгляду не
приймаються та не розглядаються.
2.9.6. Документи, отримані від здобувачів Нагороди, Організаційний
комітет надає до відповідних Експертних рад для опрацювання не
пізніше 1 квітня.
2.9.7. Складення рейтингу Претендентів здійснюють експертні ради по
кожному з наукових направлень на основі ретельного розгляду
наукових конкурсних робіт. Рейтинг Претендентів затверджується
кількістю голосів членів відповідної експертної ради.
2.9.8. Відбір наукових розробок для участі в очному етапі конкурсу
здійснюється за результатами наукової експертизи та такими
критеріями:

•
•

наукова новизна;
спрямованість на отримання наукового результату, доведеного до
стадії практичного використання;
•
відповідність запланованого наукового результату пріоритетним
потребам Держави для забезпечення розвитку економіки,
суспільства, зміцнення національної безпеки на основі
використання наукових досягнень, у тому числі шляхом
розроблення технологій подвійного призначення;
•
відповідність оформлення роботи умовам Конкурсу.
2.9.9. Заключне засідання експертних рад проводиться на базі НФаУ.
Протоколи засідання надаються секретарями експертних рад до
організаційного комітету Конкурсу не пізніше ніж 10 квітня.
2.9.10.
Визначення переможців заочного етапу Конкурсу за
відповідними науковими напрямками здійснюється організаційним
комітетом Конкурсу на основі рейтингів, складених експертними
радами. Переможці визначаються за найбільшою сумою балів (за
найвищим
рейтинговим
показником).
Список
переможців
затверджується рішенням організаційного комітету Конкурсу не
пізніше ніж 14 квітня.
2.9.11.
Перемога в заочному етапі Конкурсу гарантує Претенденту
участь в наступному очному етапі. Тези переможців заочного етапу
будуть надруковані в науковому збірнику, присвяченому Конкурсу, до
моменту завершення другого етапу.
2.10. Очний етап Конкурсу виявляє остаточних переможців з відібраних
Претендентів й проходить у формі конференції. На очному етапі
передбачено усну доповідь із використанням допоміжних заходів,
таких як мультимедійна презентація, та відповіді на питання
оцінювальної комісії та інших учасників.
2.10.1. До участі в очному етапі Нагороди допускаються лише
переможці першого (заочного) етапу.
2.10.2. Відібрані до участі в очному етапі Претенденти надають до
Організаційного комітету електронну версію презентації
доповіді не пізніше ніж 19 квітня.
2.10.3. Очний
етап
проводиться
на
базі
Національного
фармацевтичного університету за рахунок сторони, що приймає.
2.10.4. Доповіді наукових робіт кожного з наукових напрямків
оцінюються комісіями, що складаються з членів відповідних
експертних рад та членів організаційного комітету Нагороди.
2.10.5. Для визначення переможця комісія провидить закрите
голосування, де кожен з представників може проголосувати
лише за одного Претендента.

III. Вимоги до оформлення наукової конкурсної роботи
На здобуття Нагороди приймаються лише роботи, які не були подані до
інших конкурсів та на здобуття інших премій.
3.2. На здобуття Нагороди представляються наукові конкурсні роботи у
закінченій формі.
3.3. До розгляду не приймаються наукові конкурсні роботи, за які їх авторів
вже було удостоєно нагороди «Панацея молода».
3.4. На здобуття Нагороди можуть бути представлені як експериментальні,
так і теоретичні роботи.
3.5. Робота на здобуття Нагороди надається до організаційного комітету
Конкурсу - в електронному вигляді, формат MS-Word.
3.6. До роботи додаються тези обсягом 1 повна сторінка, що мають бути
надруковані шрифтом Times New Roman, 14-им кеглем, з інтервалом –
1,5, відступом абзацу – 1,25 та полями по 2 см.
3.7. Обсяг наукової конкурсної роботи повинен бути не менше 12 та не
більше 20 відповідно оформлених друкованих аркушів А4.
3.8. На титульному аркуші наукової конкурсної роботи обов’язково
вказуються:
• повна назва організації, що висуває Претендента;
• напрям галузі знань (відповідно до пункту 2.6. цього Положення);
• назва роботи;
• прізвище, ім’я та по батькові Претендента, учнівський статус
(учень/студент, № класу/курсу),
• прізвище, ім’я та по батькові, посада та вчене звання (за наявністю)
наукового керівника,
• прізвище, ім’я та по батькові, посада та вчене звання (за наявністю)
співкерівника наукової роботи (необов’язково).
3.9. Основний текст наукової роботи повинен містити наступні розділи:
• Зміст – 1 ст.;
• Вступ (з викриттям актуальності й наукової новизни розробки) – 12 ст.;
• Огляд літератури – 2-4 ст.;
• Матеріали та методи – 1-3 ст. (із зазначення об’єкту та мети
дослідження);
• Результати та їх обговорення – 3-6 ст.;
• Висновки – 1-2 ст.;
• Список використаних джерел – 1-2 ст. (до 20 джерел).
3.10. В розділах «Огляд літератури» та «Матеріали та методи» можуть бути
використані малюнки та таблиці.
3.11. Тези наукової роботи можуть бути написані українською або
англійською мовою (за бажанням) мають містити: назва дослідження
(ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ), ПІБ Претендента та наукового керівника (й
співкерівника), назву навчального закладу, далі – основний текст, що
3.1.

включає такі розділи: актуальність, мета, матеріали та методи,
результати дослідження, висновки, ключові слова.
3.12. Експертною радою не розглядаються матеріали, надані Претендентом
до участі у Конкурсі з порушенням вимог, зазначених у цьому
Положенні.
IV.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Визначення результатів та нагородження здобувачів Нагороди
За кожним із наукових направлень, зазначених у пункті 2.6.
Положення, визначається один Лауреат Нагороди.
Лауреати нагороди отримують диплом переможця всеукраїнського
конкурсу «Панацея молода» за підписом ректора НФаУ. По кожній з
номінацій передбачено премію переможцю в розмірі 5000 (п’ять тисяч)
гривень.
Витрати на заохочення лауреатів Нагороди проводяться за рахунок
фінансових джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Перелік лауреатів Нагороди публікується в засобах масової інформації.

Додаток 1
до Положення про щорічну
нагороду для молодих науковців
«Панацея Молода»
(пункт 2.9.1 розділу ІІ)
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАГОРОДИ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
«ПАНАЦЕЯ МОЛОДА»

Прізвище, ім’я та по-батькові Претендента______________________________
Дата народження Претендента________________________________________
Напрям галузі знать наукової роботи___________________________________
Місце навчання
Претендента__________________________________________
Спеціальність Претендента (для здобувачі середньої спеціальної та вищої
освіти 1-2 року навчання)____________________________________________
Поштова адреса Претендента_________________________________________
Адреса електронної пошти Претендента________________________________
Контактний телефон Претендента_____________________________________
Своїм підписом засвідчую достовірність викладеної мною у цій заявці
інформації. З умовами участі на отримання нагороди «Панацея Молода»
ознайомлений (-на).

_______________
(дата)

____________________
(підпис Претендента)

Додаток 2
до Положення про щорічну
нагороду для молодих науковців
«Панацея Молода»
(пункт 2.9.1 розділу ІІ)
АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Я, Прізвище, ім’я, по-батькові Претендента, підтверджую, що наукова
робота назва наукової роботи , яка подається для участі у щорічній нагороді
для молодих науковців «Панацея Молода», не представлена до інших
конкурсів та на здобуття інших премій, а також не отримувала нагороду
«Панацея Молода» раніше.

_______________

____________________

(дата)

(підпис Претендента)

Своїм підписом підтверджую засвідчену цією авторською довідкою
інформацію.

_______________

_________________________________

(дата)

(підпис завуча або проректора з наукової діяльності)

