1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Виконання планових наукових досліджень
Керівник та виконавець НДР
10
за кожну 1 тис. грн. на всіх
виконавців
Підготовка повного звіту про
5
за 1 умов. друк. аркуш
НДР
на всіх авторів
Підготовка та видання друкованих праць
Монографія
5
за 1 умов. друк. аркуш
на всіх авторів
Наукові статті: за кожну статтю ( для підтвердження додається список )
- в базі даних «Scopus», «Web of
200
на всіх авторів
science» та журналах з Impact –
фактором більше 1
- в базі даних «Scopus», «Web of
100
на всіх авторів
science» та журналах з Impact –
фактором 0.99 – 0,4
- в базі даних «Scopus», «Web of
75
на всіх авторів
science» та журналах з Impact –
фактором менше – 0,4
- в закордонному виданні
50
на всіх авторів
(мовами Європейського союзу)
- в закордонному виданні
40
на всіх авторів
(країни СНД)
- у вітчизняному фаховому
30
на всіх авторів
журналі, збірці наукових праць
рекомендованих МОН, як
провідні, або входять в
наукометричну базу
Копернікус.
- у вітчизняному фаховому
20
на всіх авторів
журналі чи фаховій збірці
наукових праць
- інших виданнях
10
на всіх авторів
Опублікування тез доповідей:
- міжнародної конференції за
30
на всіх авторів
списком МОН
- всеукраїнської, конференції
20
на всіх авторів
- внутрішньовузівській
10
на всіх авторів
конференції
Наукові доповіді на
10
на доповідача

Кількість
набраних
балів

Кількість
можливих
балів

Показники діяльності НПП з наукової, методичної та навчальної роботи
Факультет ____________________________________________________________
Кафедра ____________________________________________________________
Посада
___________________________________________________________
Вчений ступінь
_____________________________________________________
П.І.П. _________________________________________________________________
№
Вид роботи
Примітка

3
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7
3.8
3.9
4
4.1.

4.2

5
5.1

5.2

6
6.1

міжнародних, всеукраїнських
за умови підтвердження
симпозіумах, семінарах
сертифікатом
Отримання охоронних документів, захист дисертацій
Підготовка і захист дисертації.
- докторської
200
за результатами захисту
- кандидатської
100
Отримання грантів
міжнародних
150
кожному автору
державних
100
Отримання державних та інших
100
кожному автору
премій за наукові досягнення
Створення та обладнання
300
на всіх виконавців
наукової лабораторії, її
атестація і сертифікація
Подання заявки на отримання
20
на кожного виконавця
патенту України, міжнародного
патенту, авторського свідоцтва
Отримання державного патенту
50
на кожного виконавця
на винахід, авторського
свідоцтва
Отримання державного патенту
25
на кожного виконавця
на корисну модель
Отримання міжнародного
100
на кожного виконавця
патенту, авторського свідоцтва
Отримання деклараційного
20
на кожного виконавця
патенту
Керівництво науковою роботою студентів
Підготовка студента до участі в 2-му турі олімпіади, конкурсу
студентських наукових робіт
- учасника
15
за одного учасника
- призера, переможця
50
за одного учасника
Керівництво науково-дослідною роботою
за 1 статтю
студентів з підготовкою:
- фахової статті
20
за 1 статтю
- тез доповіді на міжнародній
10
за 1 статтю
конференції
- тез доповіді на всеукраїнській
5
за 1 статтю
конференції
- тез доповіді на академічній
2
за 1 статтю
конференції
Робота в спеціалізованих радах з захисту дисертацій
- голова спеціалізованої ради
50
впродовж року
- секретар спеціалізованої ради
50
впродовж року
- член спеціалізованої ради
20
впродовж року
Рецензування монографій,
15
за одне рецензування
дисертацій
авторефератів
10
за одне рецензування
статей
5
за одне рецензування
Організація наукових конференцій, робота в редакціях наукових журналів
Організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад на базі академії
та інших установ:

6.2

7
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

7.8

8.1
8.2

8.3

9.1

- голова оргкомітету
40
за одну конференцію.
- секретар оргкомітету
30
за одну конференцію.
- член оргкомітету
10
за одну конференцію.
Робота в редакціях наукових журналів
- головний редактор,
50
за кожний випуск
відповідальний секретар
40
за кожний випуск
Інші види наукового навантаження
Керівництво науковою,
50
протягом року
проблемною лабораторією (на
громадських засадах)
Авторство в рекомендаціях, які
100
протягом року, на всіх
прийняті до впровадження
авторів
Міністерством, обласними
управліннями
Участь в роботі журі олімпіад,
5
за одну участь
конкурсів наукових робіт
Перевірка конкурсних (творчих)
3
за одну роботу
робіт
Участь у всеукраїнських
50
за 1 експонат.
наукових, інноваційних
виставках досягнень науковотехнічного прогресу, конкурсах
стартапів.
Голова, заступник голови ради
30
на рік.
молодих вчених
Участь у основному конкурсі наукових робіт МОН
50
- внутрішньовузівський етап
за одну розробку на всіх
100
- зовнішній етап
авторів
Участь у конкурсі наукових робіт молодих вчених МОН
70
- внутрішньовузівський етап
за одну розробку на всіх
120
- зовнішній етап
авторів
8. За результатами навчальної роботи
Виконання 10 аудиторних годин
1
на викладача
навчальної роботи
Виконання однієї аудиторої
2
на викладача
годин навчальної роботи на
англійській мові
Складення екзамену з знання
мови на рівень В 2
англійської
300
на викладача
офіційних мов ЄС
200
на викладача
9. За результатами методичної роботи
Видання
15
за 1 умов. друк. аркуш
- електронного підручника чи
посібника
на всіх авторів
10
за 1 умов. друк. аркуш
- підручника друкованого
на всіх авторів
7
за 1 умов. друк. аркуш
- навчального посібника,
практикума
на всіх авторів

(видається вперше)
5
за 1 умов. друк. аркуш
довідника чи словника
(видається вперше)
на всіх авторів
5
за 1 умов. друк. аркуш
- конспекту лекцій
на всіх авторів
(видається вперше)
5
за 1 умов. друк. аркуш
- методичних рекомендацій
(видається вперше)
на всіх авторів
3
за 1 умов. друк. аркуш
- конспекту лекцій
(видається переробленим)
на всіх авторів
3
за 1 умов. друк. аркуш
- методичних рекомендацій
на всіх авторів
(видається переробленим)
9.2
Розробка засобів діагностики (тести)
5
за 100 тестових завдань
- видаються вперше
2
за 100 тестових завдань
- перероблені
10. Профорієнтаційна та виховна робота
10.1 - залучення студента
10
за 1 студента на 1 курс
10.2 - залучення слухача на
10
за 1 слухача
підготовчі курси
10.3 куратор групи
40
на куратора
10.4 куратор курсу
60
за групу та за курс разом
11. Статистика цитування в наукометричних базах (Индекс Xірша (h-index))
11.1 - Scopus
50
за 1 h-index
11.2 - Web of science
50
за 1 h-index
11.3 - Гугл академия
10
за 1 h-index
Дата Всього балів
-

Підпис виконавця

Показники діяльності ______________________________________ завіряю:
П.І.Б.
Завідувач кафедри

______________
підпис

____________
дата

