ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС
НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ ІМЕНІ
ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ
В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України
до Дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття Премії імені
видатних вчених-педагогів.
1. Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за:
- вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);
- систематичне та якісне виконання планової науково-дослідної
роботи та впровадження її результатів, що мають значний
соціальний ефект;
- активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і
навчальних розробок, що ініціюються МОН України та НАПН
України;
- ефективну підготовку
кваліфікації;
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- організацію та проведення наукових заходів міжнародного і
всеукраїнського рівнів; популяризацію результатів діяльності
установи в зарубіжних наукових виданнях.
Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні
працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток
педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні
результатів науково-дослідної роботи та їх популяризацію.
2. Конкурс проводитиметься за номінаціями:
із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;
з методик навчання – імені Семена Гончаренка;
з дидактики – імені Василя Помогайби.
Рішення про нагородження Іменною премією приймає вчена рада
Інституту за поданням керівників структурних підрозділів або членів вченої
ради. Для участі в конкурсі структурним підрозділам інституту педагогіки
НАПН України необхідно до 20 березня 2017 р. подати науковоорганізаційному відділу інституту педагогіки НАПН України подання, яке
включає: витяг із протоколу засідання структурного підрозділу (із зазначенням
результатів голосування); докладну характеристику наукової діяльності
претендента на нагородження (до 3 сторінок) із окремим списком
опублікованих наукових праць.
Для попередньої наукової оцінки поданих на конкурс документів
створюється експертна комісія з числа провідних науковців
Інституту

педагогіки НАПН України. Склад експертної комісії затверджується вченою
радою Інституту педагогіки НАПН України.
Експертна комісія приймає рішення про рекомендацію науковця на
здобуття іменних премій таємним голосуванням. Голосуючий залишає у
бюлетені проти кожної з робіт, що надійшли на конкурс, одне з слів:
„рекомендувати” або „не рекомендувати”, інше – закреслює. Усі інші позначки
(або їх відсутність) у бюлетені вважаються голосом, поданим за даного
кандидата.
Рекомендованими експертною комісією на здобуття іменної премії
вважаються науковці, які одержать більше половини голосів присутніх на
засіданні членів комісії.
Примітки. 1. Рішення експертної комісії з цього питання вважається
дійсним, якщо у засіданні брало участь не менше 2/3 облікового складу членів
комісії.
2. Члени комісії, які на момент засідання хворі або перебувають у
відрядженні, при визначенні кворуму не включаються до облікового складу.
Експертна комісія не пізніше 1 квітня подає на розгляд Вченої ради
Інституту протоколи своїх засідань з висновками щодо рекомендації науковців
на здобуття іменних премій та матеріалами таємного голосування.
Рішення вченої ради інституту педагогіки НАПН України про
присудження іменної премії приймається закритим голосуванням і вважається
прийнятим, якщо за нього голосувало більше половини присутніх на засіданні
членів Вченої ради. Причому обговоренню і голосуванню підлягають
кандидатури осіб як рекомендовані, так і не рекомендовані експертною
комісією.
Якщо кілька кандидатур одержали більше половини голосів присутніх на
засіданні вченою ради, присуджується іменна премія тій з них, яка одержала
найбільшу кількість голосів.
Повідомлення про присудження премій імені видатних учених-педагогів
Інституту публікується в журналі «Український педагогічний журнал» та на
сайті Інституту.
Нагородження іменною премією здійснюється за рішенням Вченої ради
Інституту із врученням диплому.
За результатами рішення видається відповідний наказ по Інституту.
Нагородження Іменними преміями здійснюється один раз на рік – до Дня
науки.
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