
Конкурс на кращу наукову роботу з олімпійського руху 

  

ПОЛОЖЕННЯ  

про Конкурс Національного олімпійського комітету України 

на кращу наукову роботу з олімпійського руху 

Загальні положення 

1. З метою стимулювання наукової діяльності у сфері олімпійського руху Національний 
олімпійський комітет України один раз на два роки проводить Конкурс на кращу наукову 
роботу (далі – Конкурс) за номінаціями: 

І. «Краща наукова книга року»; 

ІІ. «Кращий підручник року». 

  

Регламент проведення Конкурсу 

Регламент проведення Конкурсу складається  з наступних етапів: 

І. Оголошення про проведення Конкурсу 

Оголошення про проведення Конкурсу здійснюється Виконавчою дирекцією НОК 
України шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, мережі Інтернет, на 
сайті НОК не пізніше 31 грудня другого року. 

  

ІІ. Прийом матеріалів від учасників Конкурсу 

Виконавча дирекція НОК України приймає встановлені матеріали від учасників Конкурсу. 
Термін прийому – до 1 лютого наступного за конкурсним року. Після закінчення прийому 
Виконавча дирекція НОК України готує їх реєстр і передає для проведення попередньої 
експертизи у термін – до 10 лютого наступного за конкурсним року. 

  

ІІІ. Попередня експертиза робіт 

Попередня експертиза робіт, поданих на Конкурс, здійснюється Науково-координаційною 
радою у сфері фізичної культури і спорту Міністерства молоді та спорту України у термін 
– до 30 березня наступного за конкурсним року. 

  

ІV. Громадське обговорення кращих наукових робіт 



До 5 квітня наступного за конкурсним року Виконавча дирекція НОК України 
оприлюднює для громадського обговорення у засобах масової інформації перелік 
визначених кращих робіт. 

  

V. Незалежна наукова експертиза 

До 10 травня наступного за конкурсним року Виконавча дирекція НОК України 
організовує незалежну наукову експертизу визначених кращих робіт. 

  

VІ. Розгляд матеріалів Комісією НОК України з олімпійської освіти та культури 

Виконавча дирекція НОК України передає визначені кращі роботи та матеріали 
громадського обговорення і незалежної експертизи на розгляд Комісії НОК України з 
олімпійської освіти та культури, яка до 10 червня наступного за конкурсним року надає на 
кожну роботу свої висновки і подання.   

  

VІІ. Розгляд Експертної радою НОК України подань та висновків Комісії НОК України з 
олімпійської освіти та культури 

До 20 червня наступного за конкурсним року Експертна рада НОК України розглядає 
подання та висновки Комісії НОК України з олімпійської освіти та культури, шляхом 
таємного голосування визначає переможців за номінаціями та подає результати 
голосування на розгляд Виконкому НОК України. 

  

VІІІ. Визначення переможців Конкурсу 

За поданням Експертної ради НОК України Виконком НОК затверджує переможців за 
номінаціями протягом періоду – червень-вересень наступного за конкурсним року. 

  

ІХ. Нагородження переможців Конкурсу 

Нагородження переможців Конкурсу проводиться в урочистій обстановці на засіданні 
Виконкому НОК або Генеральній асамблеї НОК України.  

  

Умови і порядок проведення Конкурсу.   

1. Участь у Конкурсі беруть громадяни України - науковці, викладачі, аспіранти вищих 
навчальних та наукових закладів незалежно від форм власності, співавтори, колективи 
авторів, які виконують науково-дослідну, науково-методичну роботи з питань 
олімпійського руху. 



2. Подання робіт на участь в Конкурсі здійснюють вищі навчальні або наукові заклади 
України. 

3. Учасники Конкурсу з 1 січня до 5 лютого наступного за конкурсним року подають 
матеріали за попередні два роки для участі у Конкурсі на адресу виконавчої дирекції НОК 
України з поміткою «На конкурс», а саме: 

а) примірник наукової книги, підручника; 

б) подання вищих навчальних або наукових закладів України, в якому необхідно 
зазначити актуальність, наукову новизну, практичну та соціальну значущість  поданої 
роботи; 

г) біографічні дані конкурсанта (листок обліку кадрів), підтверджений підписом кадрової 
служби та печаткою установи, в якій працює учасник Конкурсу. 

4. Подані до розгляду матеріали авторам не повертаються. 

5. До Конкурсу приймаються наукові роботи, які були опубліковані лише впродовж двох 
календарних років, що передують конкурсному.  

6. До Експертної комісії входять виконавчий директор НОК України, представник 
Міністерства молоді та спорту України, голова Комісії НОК України з олімпійської освіти 
та культури, голова Комісії НОК України «Засоби масової інформації та пропаганда 
олімпійського спорту», представник Науково-координаційної ради у сфері фізичної 
культури і спорту Міністерства молоді та спорту України. 

7. Головою Експертної комісії є виконавчий директор НОК України. 

8. Переваги при оцінюванні мають роботи, що безпосередньо пов’язані з підвищенням 
якості олімпійської підготовки спортсменів та вдосконаленням системи олімпійської 
освіти. 

9. При оцінюванні робіт звертається увага на відповідний науковий рівень розробки, 
потенційну сферу застосування, можливість реалізації та впровадження розробки, на 
перспективність застосування запропонованих розробок, соціальний та економічний 
ефект від впровадження. 

  

Інформаційне забезпечення 

1. Інформаційне забезпечення Конкурсу здійснюється шляхом створення, передачі, 
розповсюдження інформації через засоби масової інформації та Інтернет. 

2. Оголошення про Конкурс здійснюється  через видання «Олімпійська арена», сайт НОК 
України та інші. 

3. Умови проведення та результати Конкурсу розміщуються на сайті НОК України, в 
«Олімпійській арені» та інших виданнях. 

  



Нагородження переможців 

1. За результатами Конкурсу видається постанова Виконкому НОК України. 

2. В кожній номінації може визначатись до 2 переможців. 

3. Переможець отримує грошову винагороду та пам’ятний знак НОК України. 

4. Пам’ятний знак представлений у прямокутній формі з двох компонентів – дерева та 
металу, на якому зображено емблему НОК України та зроблено надпис «Переможець 
(лауреат) конкурсу НОК України на кращу наукову роботу з олімпійського руху». 

5. Розмір винагороди в кожній номінації визначається у рік проведення Конкурсу 
відповідно до рішення, прийнятого Виконкомом НОК України, але має бути не менше ніж 
за попередній Конкурс. 

 


