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КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ
ІМ. О. О. ЛЮБИЩЕВА ТА І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА 2010 РІК

Шановні колеги!
Інститут зоології оголошує конкурс на здобуття премій ім. О. О. Любищева та
ім. І. І. Шмальгаузена для молодих вчених (віком до 35 років), що є співробітниками
Інституту, на 2010 рік.
Конкурс передбачає визначення трьох переможців, які будуть відзначені грошовими
винагородами у сумі близько 2000 грн. Переможців обирає журі, склад якого призначає
Вчена рада Інституту зоології. Оголошення результатів конкурсу проходитиме у квітні 2010 р.
Одна премія ім. О. О. Любищева надається молодим дослідникам (наявність наукового
ступеня претендента не має значення) за оригінальність та наукову цінність опублікованої
роботи з зоології, в якій для вирішення наукового завдання застосовано нестандартний
підхід. Дві премії ім. І. І. Шмальгаузена надаються молодим дослідникам за оригінальність та
наукову цінність опублікованих робіт з зоології (одна — для кандидатів наук, друга — для
молодих вчених без ступеню).
Для участі в конкурсі претендент має надати такі матеріали.
1. Відомості про себе за формою, що додається.
2. Список наукових публікацій кандидата, підписаний автором (теза конференції не є
публікацією). Список може містити як повний перелік праць, так і вибірковий (у цьому
разі слід вказати загальну кількість друкованих робіт). Список має бути оформлений за
загальноприйнятими правилами.
3. Копію або оригінал (для монографій) конкурсної роботи, опублікованої без співавторів.
(Робота не може висуватися на конкурс повторно.)
Участь у конкурсі на отримання премій можуть брати співробітники Інституту зоології (у тому
числі — аспіранти, які водночас є співробітниками Інституту) зі ступенем або без нього, віком
до 35 років.
Всі матеріали слід надати у друкованій формі. Для цього їх треба скласти до файлу та
залишити в кімнаті канцелярії Інституту (у великій теці з написом „Конкурс” зліва від вхідної
двері канцелярії), зареєструвавши факт та дату подання на розграфленому папірці (що буде
знаходиться у великій теці).
Також треба окремо надіслати електронну версію заповненої форми з відомостями про
учасника на e-mail: lgodlevska@izan.kiev.ua.
Останній термін подання матеріалів на участь у конкурсі — 15 березня 2010 року.
При виникненні питань щодо конкурсу звертайтесь
до членів Ради молодих дослідників ІЗАН.
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