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КРИТЕРІЇ РЕЙТИНГУ НАУКОВОЇ РОБОТИ
ШТАТНОГО ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ
1. Керівництво держбюджетною, госпрозрахунковою темою – 100
2. Робота над держбюджетною, госпрозрахунковою темою – 80
3. Отримання гранту (поосібно; у випадку співавторства – поділ кількості балів
на кількість співавторів) – 100
4. Підписання угоди про міжнародну науково-технічну співпрацю – 50
5. Участь в науково-дослідних експедиціях – 40
6. Патент на відкриття (винахід) (поосібно; у випадку співавторства – поділ
кількості балів на кількість співавторів) – 100
7. Захист дисертації у звітному році:

докторської –500

кандидатської – 200
8. Наукове керівництво, консультування науково-педагогічним працівником
успішно захищеної дисертації:

докторської – 200

кандидатської – 100
9. Рецензування дисертацій (попередній захист):

докторських – 50

кандидатських – 30
10. Опонування дисертацій:

докторських – 100

кандидатських – 50
11. Відгуки на автореферати дисертацій:
докторські – 40
кандидатські – 20
12. Рецензування і експертиза, за 1 друкований аркуш:
монографій – 10

підручників – 8
навчальних і навчально-методичних посібників – 5
статей у журналах та збірниках наукових праць, включених до Переліку
фахових видань - 15
студентських наукових робіт Всеукраїнських конкурсів - 10
програм навчальних дисциплін ЗОШ та ВНЗ – 5
13. Участь в обговоренні кандидатської, докторської дисертації, монографії
– 20.
14. Членство у спеціалізованих вчених радах:
 у експертних радах ДАК МОН України – 100
 із захисту докторських дисертацій – 100
 із захисту кандидатських дисертацій – 75
 голова експертної ради – 100
 заступник голови – 50
 секретар ради – 30
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15. Редагування наукових журналів та збірників наукових праць (голова
редколегії; відповідальний (головний, науковий) редактор; відповідальний
секретар), за 1 друкований аркуш

фахових журналів, збірників – 20
нефахових журналів, збірників – 10
16. Членство в редколегіях міжнародних часописів та збірників наукових праць,
за 1 друкований аркуш – 6
17. Членство в редколегіях вітчизняних наукових журналів, збірників наукових
праць та інших видань, за 1 друкований аркуш

редактор і заступник – 3 (2 – не фаховий)




відп. секретар – 2 (1 – не фаховий)



членство в редколегії – 1,5 (1 – не фаховий)

18. Керівництво науковими центрами і лабораторіями – 100
19. Керівництво науковою школою – 100
20. Участь у роботі наукової школи, науковому товаристві – 50
21. Участь у роботі наукового центру, лабораторії – 25
22. Публікації (поосібно; у випадку співавторства – поділ кількості балів на
кількість співавторів):

монографія – 40 балів за 1 ум. друк. арк.

підручник – 30 балів за 1 ум. друк. арк.

навчальний, навчально-методичний посібник, зокрема електронний (виданий з
відповідними рекомендаціями)
з грифом МОН – 25 балів за 1 ум. друк. арк.
з грифом університету – 20 балів за 1 ум. друк. арк.
з грифом факультету – 10 балів за 1 ум. друк. арк.
з грифом кафедри – 5 балів за 1 ум. друк. арк.
біобібліографічний покажчик, брошура, книга, хрестоматія - 10 балів за
1 ум. друк. арк.

методичні рекомендації, розробки, НМК

з грифом університету – 20

з грифом факультету – 10

з грифом кафедри – 5

статті:
обсягом до 0,5 ум. др. арк.:
у журналах (з Переліку фахових видань) – 50
у збірниках (з Переліку фахових видань) – 30
в інших наукових виданнях (історичні нариси, збірники документів, брошури) – 10
обсягом 0,5 – 1 ум. др. арк.:
у журналах (з Переліку фахових видань) – 80
у збірниках (з Переліку фахових видань) – 60
в інших наукових виданнях (історичні нариси, збірники документів, брошури) – 20

тези доповідей:
міжнародних – 10
всеукраїнських, регіональних – 5
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публікації у закордонних наукових виданнях:
у журналах – 70
 у фаховій періодиці – 70
у збірниках – 50
в інших виданнях (історичні нариси, збірники документів, брошури) – 20

публікації у журналах, що зареєстровані у міжнародних
наукометричних базах (Scopus, РИНЦ, Socrates-Impulse, Zentralblatt MATH, Index
Copernicus) – 100
23. Організація і проведення конференції (участь у роботі оргкомітету):

міжнародні – 25





всеукраїнська – 20



регіональна – 15.

24. Участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів (обов’язкове
підтвердження участі: сертифікат, програма конференції, електронне джерело):
закордонних – 30; доповідь – 40
міжнародних – 25; доповідь – 30
всеукраїнських, регіональних – 10; доповідь – 20
25. Досягнення викладача у наукових конкурсах:
 міжнародних
всеукраїнських
регіональних
1 місце – 50
1місце – 25
1 місце – 20
2 місце – 30
2 місце – 15
2 місце – 10
3 місце – 20
3 місце – 10
3 місце – 5
26. Студентські й аспірантські наукові публікації, виконані під керівництвом
викладача:

у закордонних виданнях – 40

у фахових журналах – 30

у фахових збірниках – 20

у нефахових виданнях – 10
27. Керівництво студентськими науковими гуртками і проблемними групами – 40
28. Досягнення студентів у Всеукраїнських предметних олімпіадах під
керівництвом викладача:

1 місце – 100

2 місце – 80

3 місце – 60

Грамота – 40
29. Досягнення студентів у наукових конференціях під керівництвом викладача:
міжнародних
всеукраїнських
регіональних
1
місце (або 1 місце (або 1 місце (або
диплом) – 30
диплом) – 15
диплом) – 5
2
місце (або 2 місце (або 2 місце (або
грамота) – 25
грамота) – 10
грамота) – 3
3 місце
(або 3 місце (або 3
місце(або
подяка) – 20
подяка) – 5
подяка) – 2
участь – 15
 участь – 3
 участь – 1
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30. Досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт під керівництвом викладача:

1 місце
–
75

2 місце
–
60

3 місце
–
45

участь
–
20
31. Керівництво роботами учнів-членів МАН України – 30
32. Рецензування конкурсних робіт учнів-членів МАН України – 30 (але загалом не
більше 100 балів)
33. Членство в журі МАН України:
 3 рівень – 20
 2 рівень – 30
 1 рівень – 40
34. Досягнення учнів-членів МАН:
Всеукраїнський конкурс: І місце – 35, ІІ місце – 30, ІІІ місце – 25, участь – 10;
обласний: І місце – 25, ІІ місце – 20, ІІІ місце – 15, участь – 5;
регіональний: І місце – 15, ІІ місце – 10, ІІІ місце – 5, участь – 2
35. Членство у журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів:
міжнародних – 30
всеукраїнських, регіональних – 20
36. Членство у державних і громадських академіях наук, національних державних
і громадських академіях:

Академік – 100,

член-кореспондент – 80
37. Керівництво науковим стажуванням НПП інших ВНЗ:
 1 стажування – 5
38. Стажування науково-педагогічного працівника:

У межах України – 20

За кордоном – 50
39. Загальна кількість балів –

§ 2. ЗВІТ
ПРО НАУКОВУ РОБОТУ КАФЕДРИ (назва кафедри)
1. Робота над держбюджетною, госпрозрахунковою темою.
1.1. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня.
1.2. Конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за
пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки із зазначенням підприємств і
організацій, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути
зацікавлені у їх використанні.
2. Отримання гранту.
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3. Описи найбільш ефективних наукових і науково-методичних розробок,
впроваджених у звітному році.
4. Захист дисертацій, наукове керівництво науково-педагогічними працівниками
успішно захищених дисертацій.
5. Рецензування, опонування дисертацій, відгуки.
6. Рецензування наукової продукції.
7. Участь у спеціалізованих вчених радах.
8. Редагування наукової продукції. Членство в редколегіях.
9. Керівництво і участь у роботі наукових центрів і лабораторій. Керівництво і
участь у роботі наукової школи.
10. Список публікацій членів кафедр.
11. Участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів.
12. Досягнення викладачів у наукових конкурсах.
13. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів,
молодих учених:
— залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи:
Кількість
Кількість
залучених
студентів
1

2

3

Проблемні групи
Наукові гуртки
Навчально-наукові
центри (комплекси)
Науково-дослідні
лабораторії
Студентські наукові
товариства
Інше
— участь (кількість студентів), залучених до виконання наукових госпдоговірних
/ держбюджетних тем;
— залучення студентів до розробки міжнародних проектів;
— проведення на базі університету, факультету, кафедри, лабораторії
студентських наукових конференцій та семінарів;
— кількість студентських доповідей на конференціях;
— кількість студентських публікацій (подати окремо кількість спільно з
викладачами, одноосібні);
— назви університетських студентських збірників;
— участь (кількість студентів) у науковій конференції студентів та магістрантів
за підсумками НДРС у звітному навчальному році.
— участь студентів у роботі науково-дослідних лабораторіях, центрах;
— навчання студентів за кордоном.
14. Досягнення студентів у Всеукраїнських
олімпіадах (подати повну
інформацію про дату проведення, результати, копії дипломів, грамот).
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15. Досягнення студентів у наукових конференціях, конкурсах (подати повну
інформацію про дату проведення, результати, копії дипломів, грамот).
16. Досягнення студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт.
17. Участь у роботі МАН України.
18. Членство у журі конкурсів та олімпіад.
19. Керівництво науковим стажуванням науково-педагогічних працівників
інших ВНЗ.
20. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними
організаціями (назва, організація, угода). Кількість балів – 50.
21. Інформація про заходи, що здійснювались спільно з науковими установами
НАН і галузевих академій наук України, з підприємствами, співпраця з науковими
закладами та фірмами, наукові стажування, контакти.
— співробітництво, зв'язки з різними закладами, установами, академіями наук
України та проведення спільно з ними різних заходів;
— укладання угод про співпрацю;
— нові форми організації наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
— інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені
спільно з райдержадміністраціями та облдержадміністраціями;
— відомості щодо здійснення інформаційної та інноваційної діяльності, зокрема
спільно з райдержадміністраціями та облдержадміністраціями;
— відомості щодо виділення місцевими органами влади бюджетних коштів на
проведення наукових досліджень та розробок.
22. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій (форма – див. §4);
Проведення кафедрою наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, шкіл. Кількість
балів 
Міжнародні 100

всеукраїнські - 60

регіональні 20
23. Звіт про роботу науково-дослідних центрів та лабораторій.
24. Звіт про роботу наукових шкіл.
25. Повна інформація про колективні, індивідуальні теми наукових досліджень
викладачів кафедри. Результати досліджень.
26. Перелік виданих збірників наукових праць.
27. Відсоток штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями
та вченими званнями. Кількість балів 
50-59% - 30

60-69% - 40

70-79% - 50

80-89% - 60

90-100% - 70
28.Результативність діючої при кафедрі аспірантури і докторантури. Кількість
балів:
Успішний захист:

докторської дисертації 100

кандидатської дисертації 75
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Примітка. Пункти 23, 24 подавати за такою формою:
— назва;
— відомості про керівника;
— напрями наукової діяльності;
— склад;
— заходи, проведені впродовж звітного року;
— результати проведеної роботи, основні здобутки.

№
з/
п

§ 3. РЕЙТИНГ КАФЕДРИ
за результатами наукової діяльності
ПІП викладача
Загальна
кількість балів

1 Іваненко І.І., кандидат (доктор)
... наук, доцент (професор)

999

2 Петренко П.П., старший
викладач

555

3 Василенко В.В., викладач

333

Додаткові бали за результатами
роботи кафедри (пункти 20, 22,
27, 28)

130
(міжнародна
конференція - 100,
50-59% - 30 і т.д.)

Загальна кількість балів кафедри
Кількість балів на 1 викладача
кафедри
Примітка. До звіту кафедри додаються індивідуальні звіти викладачів кафедри та копії
зазначених у § 1 документів.
§ 4. ЗВІТ
про проведені кафедрою конференції та семінари різних рівнів
№ Назва та рівень
з/ заходу і основні
п
напрями
обговорення

Місце
проведення

Термін
проведення
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Кількість
учасників

Перелік країнучасниць (для
міжнародних
заходів),
навчальні
заклади, інші
установи

