
                                                                                 Додаток 1 

до листа департаменту освіти і 

науки облвійськадміністрації 

від   2023 року 

№    

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для участі у конкурсі на отримання стипендії 

1. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. 

2. Довідка-подання (оригінал та копія). 

3. Перелік друкованих праць (у 2-х примірниках). 

4. Рішення вченої ради (оригінал та копія). 

5. Заявка згідно зі зразком (в електронному вигляді). 

6. Презентація (в електронному вигляді). 

 

 

Заявка - ЗРАЗОК 
Коротка інформація про претендента  

на отримання стипендії обласної державної адміністрації та обласної ради 

молодим аспірантам та докторантам, які навчаються у вищих навчальних закладах 

Кіровоградської області 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

ІВАНЕНКО Іван Іванович 

Число, місяць, 

рік народження 

11 червня 1991 рік 

Місце навчання Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

Тема дисертації «Взаємозв’язок навчання фізики і професійно-орієнтованих дисциплін 

майбутніх фахівців енергетичних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації» 

Загальна 

інформація про 

наукове 

дослідження 

У 2016 році вступила до аспірантури Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка за державним замовленням на денну форму навчання. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (фізика). 

Мета дослідження: розроблення методології навчання фізики та 

професійно-орієнтованих дисциплін спеціалістів-енергетиків. 

Актуальність дослідження полягає втому, що рівень сучасного 

використання енергетичних систем потребує висококваліфікованих 

фахівців-енергетиків, які володіють не тільки навичками розробки, 

перевірки та експлуатації таких систем, а й інформаційними 

технологіями аудиту доцільності їх використання в сфері енергетики. 

Загальна кількість публікацій – 9, із них у 2017 році – 2. 

Коло наукових інтересів: використання сучасних інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі. 

 

 



Додаток 2 

до листа департаменту освіти і 

науки облвійськадміністрації 

від   2023 року 

№    

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

для участі у конкурсі на отримання премії 

1. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду. 

2. Довідка-рекомендація (оригінал та копія). 

3. Перелік друкованих праць (у 2-х примірниках). 

4. Мотивоване подання (оригінал та копія). 

5. Витяг з протоколу вченої ради (оригінал та копія). 

6. Рекомендації двох науковців (у 2-х примірниках). 

7. Заявка згідно зі зразком (в електронному вигляді). 

8. Презентація (в електронному вигляді). 

 

 
Заявка - ЗРАЗОК 

Коротка інформація про претендента на обласну премію 

молодим науковцям області 

Прізвище,  

ім’я, по батькові  

ІВАНЕНКО Іванна Іванівна 

Число, місяць, рік 

народження 

26 червня 1991 рік 

Науковий ступінь Кандидат технічних наук 

Спеціальність 05.13.06 Інформаційні технології 

Назва наукової 

установи / ЗВО 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

Посада Старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного 

забезпечення 

Основний науковий 

напрямок 

Методи технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем 

Здобутки 

 

У 2016 році захистила дисертацію на тему: «Методи та моделі 

технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем». 

Результатами роботи стали: … 

Результати дослідження впроваджено у … 

Має 44 наукових праць, зокрема: 1 – монографія (співавтор), 15 – 

статті (в тому числі у фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, міжнародних виданнях). 

Рекомендації Смірнова О.А. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського 

національного технічного університету; 

Бурянов К.В. – директор ТОВ «Імперіал-Нет», м. Кропивницький. 

 

 

 



КОНКУРСИ 

ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

Конкурс на здобуття обласної премії молодим науковцям 

Кіровоградської області 

Обласна премія молодим науковцям Кіровоградської області призначається 

молодим науковцям Кіровоградської області віком до 35 років включно, які 

працюють в установах, закладах, організаціях, підприємствах Кіровоградської 

області, мають науковий ступінь або вчене звання, зробили особистий внесок у 

розробку актуальних наукових проблем, що мають практичне значення для 

соціально-економічного та / або культурного розвитку Кіровоградщини.  

І премія – 20,1 тис. грн., ІІ премія – 13,4 тис. грн., ІІІ премія – 6,7 тис. грн. 

Виплата є разовою. 

 

Конкурс на здобуття стипендії обласної державної адміністрації і 

обласної ради для аспірантів та докторантів, які навчаються у вищих 

навчальних закладах Кіровоградської області  

Стипендія призначається особам, віком до 35 років включно, які 

навчаються в аспірантурах, докторантурах закладів вищої освіти із відривом 

або без відриву від виробництва, досягли певних результатів у розробці 

актуальних наукових проблем, які мають практичне значення для соціально-

економічного та/або культурного розвитку Кіровоградської області. 

 

Кількість стипендіатів визначається відповідною комісією, загальний обсяг 

фінансування у 2023 році – 3,0 тис. грн. (виплата разова). 

 

Положення "Про стипендії обласної державної адміністрації і обласної 

ради молодим аспірантам та докторантам, які навчаються у вищих навчальних 

закладах Кіровоградської області" та "Про обласну премію молодим науковцям 

Кіровоградської області", особливості здійснення фінансування тощо розміщені 

на офіційному сайті департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації за посиланням: https://osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/osvita-

kirovogradshchini/vishcha-osvita-i-nauka-oblasti/normativni-ta-rozporyadchi-

dokumenti 

 

Комплект документів необхідно подати до департаменту освіти і науки 

обласної військової адміністрації до 31 березня 2023 року. 

Адреса: вул. Дворцова, 32/29, 1 поверх, каб. 104. 

 

Телефон для довідок (0522) 24-15-42  

https://osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/vishcha-osvita-i-nauka-oblasti/normativni-ta-rozporyadchi-dokumenti
https://osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/vishcha-osvita-i-nauka-oblasti/normativni-ta-rozporyadchi-dokumenti
https://osvita.kr-admin.gov.ua/index.php/osvita-kirovogradshchini/vishcha-osvita-i-nauka-oblasti/normativni-ta-rozporyadchi-dokumenti

