


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Метою рейтингового аналізу є оцінка якості роботи інститутського комплексу, 

удосконалення системи керування структурними підрозділами Горлівського інституту 

іноземних мов й створення умов динамічного наукового розвитку на основі максимально 

повного використання наявного кадрового потенціалу, формування високої академічної 

культури. Як центральна ідея введення моніторингових оцінок «якості» наукової роботи 

науково-педагогічного складу виступає прагнення дотримання принципів та правил 

академічної доброчесності під час викладання та впровадження наукової діяльності з 

метою виходу на рівень особистої зацікавленості працівників у підвищенні 

кваліфікаційного рівня, а також об'єктивне оцінювання, забезпечення довіри до 

результатів наукових досягнень, продуктивності наукової роботи. 

Проведення рейтингової оцінки наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, 

кафедр, факультетів Горлівського інституту іноземних мов здійснюється відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», Статуту Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет», Положення про Горлівський інститут іноземних мов 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет», Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» і цього Положення . 

 

1.1. Основними завданнями рейтингової оцінки й аналізу є:  

1.1.1. Створення максимально повного комп'ютеризованого інформаційного 

банку даних, що відбиває динаміку ефективності діяльності інституту в цілому, 

його структурних підрозділів (з урахуванням ієрархічної співпідпорядкованості), 

науково-педагогічного складу;  

1.1.2. Формування управлінських кадрів і науково-педагогічного складу 

інституту з урахуванням індивідуального внеску працівників інституту в 

підвищення рейтингу інституту в цілому;  

1.1.3. Активізація всіх видів діяльності, зорієнтованих на підвищення 

рейтингу інституту. Створення умов для професійного росту його працівників;  

1.1.4. Одержання єдиних комплексних критеріїв для оцінки й контролю 

рівня ефективності роботи факультетів, кафедр, викладачів;  

1.1.5. Створення системи внутрішнього аудиту ефективності діяльності 

структурних підрозділів інституту, оптимізації діловодства й зниження 

працевитрат на складання звітної документації;  

1.1.6. Формування системи матеріальних і моральних стимулів для 

керівників структурних підрозділів і членів колективу; 

1.2. Проведення рейтингового аналізу й внутрішнього аудиту ефективності роботи 

структурних підрозділів Горлівського інституту іноземних мов здійснює відділ наукової 

роботи студентів, на якого покладається виконання наступних функцій:  

1.2.1. Організація й координація діяльності, орієнтованої на розробку 

критеріїв, вимог, методик та інструментарію рейтингового аналізу;  

1.2.2. Надання допомоги керівництву структурних підрозділів інституту й 

науково-педагогічному  складу в проведенні самообстеження й підготовки до 

рейтингової оцінки;  

1.2.3. Контроль об'єктивності наданої інформації, що є основою як для 

розрахунку рейтингових показників, так і складання звітів із наукової діяльності 

інституту і його структурних підрозділів;  

1.2.4. Формування банку даних і рейтингів кафедр і викладачів;  
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1.2.5. Підготовка аналітичної й статистичної інформації для керівництва 

інституту; 

1.3. Підсумки рейтингової оцінки наукової діяльності викладачів і структурних 

підрозділів інституту підводить Науково-методична рада інституту на основі підрахунку 

балів, зробленого відділом наукової роботи студентів, та оформлює затвердження 

підсумків відповідним протоколом, який передається до Вченої ради інституту. Заступник 

директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи на засіданні Вченої 

ради оголошує результати рейтингування наукової роботи викладачів і структурних 

підрозділів інституту.  

1.4. За результатами, як правило, трьох - п'ятирічної динаміки зміни рейтингу в 

практиці можуть бути прийняті наступні управлінські рішення:  

1.4.1. Облік рейтингу при конкурсному відборі на посаду;  

1.4.2. Облік рейтингу при виділенні фінансування на наукові дослідження, 

поїздки на конференції, стажування тощо.  

1.5. Результати рейтингування наукової роботи викладачів і структурних 

підрозділів інституту передаються керівництву факультетів інституту для обговорення на 

засіданнях кафедр та Вчених рад факультетів, визначення на основі цього обговорення 

основних напрямків наукової роботи кафедр та факультетів на наступний рік. Рішення 

Вчених рад факультетів щодо основних напрямків наукової роботи кафедр та факультетів 

на наступний рік заслуховуються на засіданні Науково-методичної ради інституту у 

лютому наступного після рейтингування року. 

 

2. ВИХІДНІ ДАНІ Й МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ 

 

2.1. В основу механізму визначення рейтингу покладене уявлення про нього, як про 

акт визнання колегами й адміністрацією інституту результатів наукової діяльності 

конкретного викладача, продуктивності і якості його наукової роботи, участі у 

формуванні матеріально-технічної основи для розвитку інституту. 

2.2. Рейтинги визначаються на основі звітів із наукової роботи за календарний рік, 

які надаються централізовано факультетами відділу наукової роботи студентів до 20.12. 

кожного року. Звіти подаються у паперовому та електронному варіантах. Термін звіту 

кафедр з наукової роботи встановлюється відповідним розпорядженням заступника 

директора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи. 

2.3. У пакет звіту за календарний рік входять: 

2.3.1. Звіт із наукової роботи факультету (додаток 1) 

2.3.2. Звіт із наукової роботи кафедри (додаток 2) 

2.3.3. Індивідуальна база даних кожного викладача (додаток 3) 

2.4.Показники, відображені в індивідуальній базі даних враховуються при 

подовженні контракту науково-педагогічного працівника на наступний термін.  

2.5. Базою для визначення рейтингу є «Рейтингові показники наукової роботи 

викладачів» (див. Додаток 4). 

2.6. У звіти вносяться лише показники реально виконаної наукової роботи. Не 

вносяться у звіт статті та інші типи друкованих робіт, які не опубліковані, а знаходяться у 

друці. Якщо друкована робота має в бібліографічному описі датою виходу рік, передуючій 

року звіту, але цю роботу не було внесено до звіту за попередній рік, вона наводиться у 

звіті за поточний рік. 

2.7. Для здійснення порівняльного аналізу результатів передбачено десять 

кваліфікаційних категорій науково-педагогічного складу: професори (I), доценти (IІ), 

старші викладачі (ІІI), викладачі (IV), аспіранти (V), молоді спеціалісти (VІ-VІІІ залежно 

від року роботи), кафедра (ІХ), факультет (Х). Кожна з кваліфікаційних категорій має 

власний мінімальний рейтинговий показник (див. Додаток 5). 
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2.8. Рейтингова оцінка наукової діяльності науково-педагогічних кадрів, кафедр, 

факультетів Горлівського інституту іноземних мов вираховується за формулою: кількість 

отриманих балів / мінімальний рейтинговий показник. Передбачається наступна система 

оцінок: 

 Менше 1 – незадовільно 

 Від 1 до 1,5 – задовільно 

 Від 1,5 до 2 – добре 

 Від 2 до 3 – відмінно 

 Від 3 – блискуче. 

2.9. Пункти 2; 5.10; 6.3   Індивідуальної бази даних кожного викладача з вказівкою 

Прізвища, імені, по-батькові, кафедри та факультету викладача подаються окремим 

документом до 20.12 кожного року до Бібліотеки інституту у електронному вигляді для 

складання щорічного бібліографічного покажчика інституту.  

2.10. Пакети Звіту із наукової роботи за календарний рік зберігаються 3 роки на 

кафедрах інституту, а дублікат – 3 роки у відділі наукової роботи студентів частині 

інституту. Після закінчення зазначеного терміну Пакети Звіту із наукової роботи за 

календарний рік передаються до архіву інституту. 

 

3. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ РЕЙТИНГОВОЇ 

ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1. Відповідальність за правильне і вчасне подання «індивідуальної бази даних», 

на підставі якої проводиться рейтингова оцінка, покладається на науково-педагогічних 

працівників. У випадку порушення академічної доброчесності, надання свідомо 

помилкової інформації рейтингові показники не зараховуються по всьому розділу.  

3.2. Контроль правильності показників, на основі яких проводиться рейтингова 

оцінка структурних підрозділів (кафедр, факультетів), покладається на їхнє керівництво.  

3.3. Обробку показників здійснює відділ наукової роботи студентів. 

 

4. ЗАОХОЧЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ, КАФЕДР, 

ФАКУЛЬТЕТІВ ГОРЛІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

4.1. Для заохочення науково-педагогічних кадрів, кафедр, факультетів 

Горлівського інституту іноземних мов у інституті проводиться Конкурс «Кращий 

науковець року», який є щорічним заходом, що проводиться з метою:  

 виявлення та підтримки науково-педагогічних працівників, які активно і 

результативно беруть участь у науковій діяльності, підвищення ролі науковця 

вжитті інституту,  

 активізації всіх видів діяльності, зорієнтованих на підвищення наукового 

рейтингу інституту.  

 створення умов для професійного росту його працівників; 

 сприяння розвитку та оновленню пріоритетних напрямів наукових 

досліджень у інституті; 

 формування системи матеріальних і моральних стимулів для керівників 

структурних підрозділів і членів колективу. 

4.2. Проведення Конкурсу здійснюється відповідно до законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» МОН України, 

що регламентують наукову діяльність, а також цього Положення. 

4.3. Конкурс оголошується наказом директора інституту. 

4.4. Базовим документом для нарахування балів учасникам конкурсу є «Рейтингові 

показники наукової роботи». 
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5. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «КРАЩИЙ НАУКОВЕЦЬ РОКУ»: 

5.1. Переможці конкурсу «Кращий науковець» (І-ІІІ місце) визначаються з числа 

осіб, які мають найбільшу кількість балів за рейтинговими показниками наукової роботи.  

5.2. Почесними грамотами нагороджуються переможці у заохочувальних 

номінаціях: 

«Визнання року». За цією номінацією визначається Кращий науковець року, який 

 має індивідуальні значні досягнення на загальнодержавному та міжнародному рівні. 

Нарахування рейтингових балів здійснюється за тими розділами «Рейтингових показників 

наукової роботи», які прямо вказують на активну участь науковця у загальнодержавному 

та міжнародному житті, а саме:  

 Захист дисертацій та отримання дипломів (п. 1.1. розділу «Визнання» 

«Рейтингових показників наукової роботи»). 

 Отримання винагород за наукову діяльність (п.1.2. розділу «Визнання» 

«Рейтингових показників наукової роботи», але лише пункти, які вказують на 

міжнародний та загальнодержавний статус винагород та грантів, тобто всі пункти, 

крім пп. 1.2.1.4., 1.2.3.4., 1.2.4.4.). 

 Перемога в міжнародному та загальнодержавному науковому конкурсі (п. 

1.3. розділу «Визнання» «Рейтингових показників наукової роботи»,  крім п.п 

1.3.5., 1.3.6.). 

 Участь у наукових організаціях (п.1.4. розділу «Визнання» «Рейтингових 

показників наукової роботи», але лише пункти, які вказують на активну роль 

науковця в цих організаціях, тобто всі пункти, крім пп. 1.4.3.4., 1.4.4.4. та п. 1.4.5.). 

 Експертна робота (п. 1.5. розділу «Визнання» «Рейтингових показників 

наукової роботи», крім п. 1.5.3.4). 

 Видавнича робота – написання наукових робіт, але лише ті роботи, які 

мають офіційно визнаний високий науковий статус, а саме – Монографія (п.2.1. 

розділу «видавнича робота»), Підручник (п.2.2. розділу «видавнича робота»), 

Навчальний посібник (п.2.3. розділу «видавнича робота»), Стаття в виданні, що 

входить до міжнародних науко метричних баз даних (п.2.5. розділу «видавнича 

робота»), Стаття в іноземному виданні (п.2.6. розділу «видавнича робота»), Стаття 

у фаховому виданні (в Україні) (п.2.7.), Стаття у нефаховому виданні (в Україні) 

(п.2.8.), Рецензія в зарубіжному виданні (п.2.9.1. розділу «видавнича робота»), 

Рецензія у фаховому виданні (п.2.9.2. розділу «видавнича робота»). 

 Доповіді на конференціях (розділ «наукова активність») – але лише на рівні 

пленарних виступів на закордонних, міжнародних (в Україні) та всеукраїнських 

конференціях (пункти 3.1.1.1., 3.2.1.1. та  3.3.1.1. «Рейтингових показників наукової 

роботи), а також Участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних НДР 

(пункти 3.6. та 3.7. «Рейтингових показників наукової роботи). 

 Захист дисертації аспірантом або пошукувачем (пункт 6.1. «Рейтингових 

показників наукової роботи). 

«Молодий науковець». За цією номінацією визначається Кращий науковець року 

віком не старший 35 років, який має найбільшу кількість балів за «Рейтинговими 

показниками наукової роботи». 

«Прорив року». За цією номінацією визначається Кращий науковець року, який 

має найбільшу різницю балів за «Рейтинговими показниками наукової роботи» між 

минулим та поточним роками. 

 «Наставник молоді». За цією номінацією визначається Кращий науковець року, 

який має найбільшу кількість балів за керівництво науковою роботою здобувачів (розділи 

«Керівництво науково–дослідною роботою студентів» та «Керівництво науково–

дослідною роботою аспірантів, здобувачів».) 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

6.1. Конкурс проводиться наприкінці календарного року на основі даних, 

отриманих зі Звітів із наукової роботи, які подаються до відділу наукової роботи студентів 

інституту відповідно до пп. 2.2. та 2.3. цього положення. 

6.2. Організація проведення другого етапу Конкурсу покладається на конкурсну 

комісію затверджену директором інституту, в яку входять: заступник директора з 

науково-педагогічної та навчально-методичної роботи (голова комісії), завідувач відділу 

наукової роботи студентів (секретар), відповідальні за наукову роботу на факультетах 

інституту. 

6.3. Організатори відповідають за дотримання порядку проведення Конкурсу, 

представлення конкурсантів та інформаційне забезпечення Конкурсу. 

6.4. Рішення конкурсної комісії за результатами Конкурсу оформлюється 

протоколом її засідання. 

6.5. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом директора 

інституту. У наказі за підсумками Конкурсу визначаються заходи щодо заохочення 

переможців преміями (І місце – у розмірі окладу, ІІ і ІІІ місця  – у розмірі 50% окладу) 

відповідно до цього Положення. 

6.7. Інформація про результати Конкурсу та його переможців публікується в 

інститутських засобах масової інформації та розміщується на WEB-сторінці інституту. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 

Звіт з наукової роботи факультету 

Форма 

 (звіт подається у табличному цифровому форматі) 

Звіт 

за 20_ - 20_ 

Факультет______________________________________________ 

 

№ Захід  

1.  Госпдоговірних НДР, що виконуються за 

рахунок міжнародних, українських або 

міждержавних грантів 

 

2.  НДР, що фінансується з коштів державного 

бюджету 

 

3.  Наукових лабораторій  

4.  Кількість штатних викладачів, з них:  

5.  Докторів наук  

6.  Кандидатів наук  

7.  Захищено кандидатських дисертацій  

8.  Захищено докторських дисертацій  

9.  Отримано атестатів професора  

10.  Отримано атестатів доцента  

11.  Отримано винагород за наукову діяльність  

 11.1. Міжнародних  

 11.2. Державних  

 11.3. Регіональних  

 11.4. Інститутських  

12.  Перемоги у наукових конкурсах  

 12.1. Міжнародних  

 12.2. Державних  

 12.3. Регіональних  

 12.4. Інститутських  

13.  Членів Рад з захисту дисертацій  

14.  Членів Експертних Рад  

15.  Членів Міжнародних наукових організацій  

16.  Членів Всеукраїнських наукових організацій  

17.  Виступів у якості офіційних опонентів на 

захисті кандидатських дисертацій 

 

18.  Виступів у якості офіційних опонентів на 

захисті докторських дисертацій 

 

19.  Опубліковано одиниць наукової продукції, в 

тому числі: 

 

 19.1. Монографій  

 19.2. Підручників  

 19.3. Навчальних посібників  

 19.4. Статей у закордонних виданнях  

 19.5. Статей у виданнях, що входять до  
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міжнародних наукометричних  баз даних 

(Scopus, Web of Science, Index Copernicus) 

 19.6. Статей у фахових виданнях  

 19.7. Статей у нефахових виданнях  

 19.8. Тез конференцій  

 Зарубіжних   

 Міжнародних у межах України  

 Всеукраїнських  

 Регіональних  

20.  Рецензій на монографії, дисертації, наукові 

збірки 

 

21.  Зроблено доповідей на конференціях, у тому 

числі 

 

 21.1. На Міжнародних за кордоном  

 21.2. на Міжнародних в Україні  

 21.3. на Всеукраїнських  

 21.4. на Регіональних  

 21.5. на Інститутських  

22.  Проведено кафедральних семінарів  

23.  Кількість доповідей на кафедральних 

семінарах 

 

24.  Випущено наукових збірників  

25.  Проведено конференцій  

26.  Організовано експозиції для виставок  

27.  Випущено кафедральних наукових 

бюлетенів 

 

28.  Кількість студентів-призерів студентських 

конкурсів 

 

29.  Кількість студентів-призерів студентських 

олімпіад 

 

30.  Наукових гуртків  

31.  Проблемних груп  

32.  Підготовлено доповідей студентів на 

конференції, в тому числі 

 

 32.1. на Міжнародних за кордоном  

 32.2. на Міжнародних в Україні  

 32.3. на Всеукраїнських  

 32.4. на Регіональних  

 32.5. на Інститутських  

33.  Підготовка до друку публікацій студентів  

 33.1. Статті в іноземних виданнях;   

 33.2. Статті у фахових виданнях;   

 33.3. Статті у нефахових виданнях;  

 33.4. Тези   

34.  Результативне керівництво роботою 

аспірантів (керівництво захищеними 

дисертаціями) 

 

35.  Підготовлено доповідей аспірантів на 

конференціях, в тому числі 

 

 35.1. на Міжнародних за кордоном  



8 

 

 35.2. на Міжнародних в Україні  

 35.3. на Всеукраїнських  

 35.4. на Регіональних  

 35.5. на Інститутських  

36.  Підготовка до друку публікацій аспірантів 

та пошукувачів 

 

 36.1. Статті в іноземних виданнях;   

 36.2. Статті у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних  баз даних 

(Scopus, Web of Science, Index Copernicus) 

 

 36.3. Статті у фахових виданнях;   

 36.4. Статті у нефахових виданнях;  

 36.5. Тези   

 

У текстовому форматі надати список студентів-призерів студентських конкурсів та 

студентів-призерів студентських олімпіад (за формою: назва конкурсу / олімпіади, місце 

та термін проведення, ПІБ студента, зайняте місце) 

 

 

Декан     підпис     ПІБ 
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Додаток 2 

 

Звіт з наукової роботи кафедри 

Форма 

(звіт подається у табличному цифровому та інформаційному описовому форматі)  

Звіт 

за 20_ - 20_ 

Кафедра______________________________________________ 

Кафедральна тема______________________________________ 

Табличний формат 

№ Захід  

1.  Госпдоговірних НДР, що виконуються за 

рахунок міжнародних, українських або 

міждержавних грантів 

 

2.  НДР, що фінансується з коштів державного 

бюджету 

 

3.  Наукових лабораторій  

4.  Кількість штатних викладачів, з них:  

5.  Докторів наук  

6.  Кандидатів наук  

7.  Захищено кандидатських дисертацій  

8.  Захищено докторських дисертацій  

9.  Отримано атестатів професора  

10.  Отримано атестатів доцента  

11.  Отримано винагород за наукову діяльність  

 11.1. Міжнародних  

 11.2. Державних  

 11.3. Регіональних  

 11.4. Інститутських  

12.  Перемоги у наукових конкурсах  

 12.1. Міжнародних  

 12.2. Державних  

 12.3. Регіональних  

 12.4. Інститутських  

13.  Членів Рад з захисту дисертацій  

14.  Членів Експертних Рад  

15.  Членів Міжнародних наукових організацій  

16.  Членів Всеукраїнських наукових організацій  

17.  Виступів у якості офіційних опонентів на 

захисті кандидатських дисертацій 

 

18.  Виступів у якості офіційних опонентів на 

захисті докторських дисертацій 

 

19.  Опубліковано одиниць наукової продукції, в 

тому числі: 

 

 19.1. Монографій  

 19.2. Підручників  

 19.3. Навчальних посібників  

 19.4. Статей у закордонних виданнях  

 19.5. Статей у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних  баз даних 
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(Scopus, Web of Science, Index Copernicus) 

 19.6. Статей у фахових виданнях  

 19.7. Статей у нефахових виданнях  

 19.8. Тез конференцій  

 Зарубіжних   

 Міжнародних у межах України  

 Всеукраїнських  

 Регіональних  

20.  Рецензій на монографії, дисертації, наукові 

збірки 

 

21.  Зроблено доповідей на конференціях, у тому 

числі 

 

 21.1. на Міжнародних за кордоном  

 21.2. на Міжнародних в Україні  

 21.3. на Всеукраїнських  

 21.4. на Регіональних  

 21.5. на Інститутських  

22.  Проведено кафедральних семінарів  

23.  Кількість доповідей на кафедральному 

семінарі 

 

24.  Випущено наукових збірників  

25.  Проведено конференцій  

26.  Організовано експозиції для виставок  

27.  Випущено кафедральних наукових 

бюлетенів 

 

28.  Кількість студентів-призерів студентських 

конкурсів 

 

29.  Кількість студентів-призерів студентських 

олімпіад 

 

30.  Наукових гуртків  

31.  Проблемних груп  

32.  Підготовлено доповідей студентів на 

конференції, в тому числі 

 

 32.1. на Міжнародних за кордоном  

 32.2. на Міжнародних в Україні  

 32.3. на Всеукраїнських  

 32.4. на Регіональних  

 32.5. на Інститутських  

33.  Підготовка до друку публікацій студентів  

 33.1. Статті в іноземних виданнях;   

 33.2. Статті у фахових виданнях;   

 33.3. Статті у нефахових виданнях;  

 33.4. Тези   

34.  Результативне керівництво роботою 

аспірантів (керівництво захищеними 

дисертаціями) 

 

35.  Підготовлено доповідей аспірантів на 

конференціях, в тому числі 

 

 35.1. на Міжнародних за кордоном  

 35.2. на Міжнародних в Україні  
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 35.3. на Всеукраїнських  

 35.4. на Регіональних  

 35.5. на Інститутських  

36.  Підготовка до друку публікацій аспірантів 

та пошукувачів 

 

 36.1. Статті в іноземних виданнях;   

 36.2. Статті у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних  баз даних 

(Scopus, Web of Science, Index Copernicus) 

 

 36.3. Статті у фахових виданнях;   

 36.4. Статті у нефахових виданнях;  

 36.5. Тези   

 

Інформаційний формат 

1. Конференція: назва, терміни проведення, кількість учасників, кількість 

учасників із інших країн, з інших ВНЗ, резолюція. 

2. Збірник: назва, обсяг, кількість статей, кількість статей викладачів, аспірантів, 

студентів ГІІМ (форма опису: Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 

[зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 

3. Захист дисертацій (форма опису: ПІБ, назва дисертації, спеціальність, 

науковий керівник, термін захисту). 

4. Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації (форма опису: 

Практика усного та писемного мовлення (французька мова, старший ступінь навчання): 

навч. посіб. / Гапотченко Н.Є., Мокра О.М., Луценко О.А. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 

2011. – 260с. (  др..арк.) (Лист № 1/11-10120 від 04.11.10) 

 

 

 

Завідувач кафедри   підпис      ПІБ 
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Додаток 3 

Індивідуальна база даних 

Кафедра_______________________________________________________ 

ПІБ___________________________________________________________ 

Посада________________________________________________________ 

Науковий ступінь_______________________________________________ 

Вчене звання___________________________________________________ 

 

1. Визнання 

1.1. Захист дисертації (спеціальність), отримання дипломів, атестатів, посвідчень (з 

описом відповідно до розділу 1.1. рейтингових показників наукової роботи). 

1.2. Отримання винагород за наукову діяльність (з описом відповідно до розділу 1.2. 

рейтингових показників наукової роботи). 

1.3. Перемоги у наукових конкурсах (з описом відповідно до розділу 1.3. рейтингових 

показників наукової роботи). 

1.4. Участь у наукових організаціях 

1.4.1. Членство у спеціалізованих вчених радах із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій (за умови активної роботи в них)  

1.4.2. Членство у експертних радах Міністерства освіти та науки України. 

1.4.3. Участь у міжнародних наукових організаціях (асоціаціях) з вказівкою на 

свій статус у цих організаціях (відповідно до пункту 1.4.3. рейтингових 

показників наукової роботи) 

1.4.4. Участь у всеукраїнських наукових організаціях (асоціаціях) з вказівкою на 

свій статус у цих організаціях (відповідно до пункту 1.4.4. рейтингових 

показників наукової роботи). 

1.4.5. Участь у журі наукового конкурсу та олімпіади (відповідно до пункту 1.4.5. 

рейтингових показників наукової роботи). 

1.5. Експертна робота. Виступ у якості офіційного опонента на захисті дисертації, 

рецензента автореферату дисертації, рецензента монографій, збірників тощо 

(відповідно до розділу 1.5. рейтингових показників наукової роботи з повним 

описом об’єкту рецензування). 

2. Публікації за рубриками:  

2.1. Монографії (за наступною схемою: Комаров С. А.Жанр фельетона в русской 

литературе 1920-х-начала 1930-х гг. / С. А. Комаров. – Мариуполь : Изд-во ПГТУ, 

2015. – 371 с. – 21 друкований аркуш)1 

2.2. Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації (форма опису: 

Практика усного та писемного мовлення (французька мова, старший ступінь 

навчання): навч. посіб. / Гапотченко Н.Є., Мокра О.М., Луценко О.А. – Горлівка: 

Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 260с. ( 10 др..арк.). 

2.3. Статті в іноземних виданнях (для всіх статей та рецензій – наступна схема: 

Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного 

аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія 

та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18) 

2.4. Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних  баз даних (Scopus, 

Web of Science, Index Copernicus) і кількість цитувань у цих виданнях. 

2.5. Статті у фахових виданнях (статтею у фаховому виданні вважається стаття у 

науковому журналі або збірнику, який внесено до переліку фахових видань  

України. З переліком можна познайомитись на офіційному сайті МОН України за 

адресою – http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-

kvalifikacziyi/perelik-vidan/ 

                                                
1 Кількість друкованих аркушів визначається за формулою: кількість знаків (з пробілами) / 40000. 
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2.5.1. журналі 

2.5.2. збірнику  

2.6. Статті у нефахових виданнях  

2.7. Рецензії  

2.7.1. в зарубіжному виданні  

2.7.2. у фаховому виданні (в Україні) 

2.7.3. у нефаховому виданні України 

2.8. Тези конференцій (тезами вважається наукова публікація у Матеріалах 

конференцій обсягом не більше 4 сторінок) 

2.8.1. Зарубіжних  

2.8.2. Міжнародних у межах України 

2.8.3. Всеукраїнських 

2.8.4. Регіональних 

3. Наукова активність. Участь у конференціях та семінарах (вказати назву доповіді, 

статус конференції, місце проведення, статус виступу – пленарне чи секційне 

засідання) за рубриками:  

3.1. Міжнародних за межами України;  

3.2. Міжнародних в межах України;  

3.3. Всеукраїнських;  

3.4. Регіональних та інститутських 

3.5. Участь у наукових семінарах кафедри (вказати назву доповіді, дату виступу)  

а. Керівництво семінаром  

б. Виступ на семінарі (вказати назву доповіді, дату виступу) 

3.6. Участь у виконанні госпдоговірних НДР, що виконуються за рахунок міжнародних, 

українських або міждержавних грантів (з вказівкою на статус у науковому 

колективі – керівник теми, відповідальний виконавець теми, виконавець теми). 

3.7. Участь у виконанні НДР, що фінансується з коштів державного бюджету (з 

вказівкою на статус у науковому колективі – керівник теми, відповідальний 

виконавець теми, виконавець теми). 

3.8. Участь у міжнародних наукових проектах без фінансування 

3.9. Керівництво кафедральною темою НДР (згідно з тематичними планами кафедр). 

3.10. Керівництво науково-дослідною лабораторією або науково-дослідним центром. 

4. Організаційна робота 

4.1. Робота в редколегії фахового наукового збірника (з вказівкою на статус у 

редколегії – головний редактор, відповідальний редактор (+коректура), член 

редколегії) 

4.2. Робота в редколегії нефахового наукового збірника та збірника тез (з вказівкою на 

статус у редколегії – головний редактор, відповідальний редактор (+коректура), 

член редколегії) 

4.3. Редагування (з повним бібліографічним описом об’єкту редагування) 

4.3.1. Монографій. 

4.3.2. Наукової збірки 

4.4. Участь в організації та проведенні наукових конференцій (з вказівкою на статус 

конференції (міжнародна, всеукраїнська, регіональна, інститутських; назву, місце 

та час проведення, свій статус у складі оргкомітету – голова та співголова 

оргкомітету, секретар оргкомітету, голова секції, секретар секції, член оргкомітету) 

4.5. Організація експозиції для виставок, випуск кафедральних наукових бюлетенів 

4.6. Популяризація наукових знань у навчальних закладах (виступ перед викладачами 

шкіл, ВНЗ) 

4.7. Популяризація наукових знань у засобах масової інформації (виступ по 

телебаченню або радіо, стаття в газеті) 
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5. Керівництво науково–дослідною роботою здобувачів (бали нараховуються 

науковим керівникам). 

5.1. -5.6. Підготовка здобувачів до участі у міжнародних, всеукраїнських і регіональних 

наукових олімпіадах та конкурсах наукових робіт, винагороди здобувачів (премії, 

гранти, стипендії тощо.) – відповідно до пп. 5.1. – 5.6 рейтингових показників 

наукової роботи 

5.7.  Керівництво студентським науковим гуртком  

5.8. Керівництво студентською проблемною групою 

5.9. Підготовка до участі здобувачів у конференціях та семінарах (вказати прізвище 

автора, назву доповіді, статус конференції, місце проведення)  

5.10.Підготовка до друку публікацій здобувачів (вказати прізвище автора, назву 

публікації, джерело, сторінки, обсяг в друкованих аркушах) за рубриками:  

5.10.1. Статті в іноземних виданнях або у фахових (в Україні) виданнях;  

5.10.2. Статті у нефахових виданнях; 

5.10.3. Тези; 

6. Керівництво науково–дослідною роботою аспірантів, здобувачів (бали 

нараховуються науковим керівникам). 

6.1 Отримання диплома кандидата наук аспірантом або здобувачем.  

6.2 Підготовка аспірантів та пошукувачів до участі у конференціях та семінарах (вказати 

прізвище автора, назву доповіді, статус конференції, місце проведення) за 

рубриками:  

6.2.1 Міжнародних за межами України;  

6.2.2 Міжнародних в межах України;  

6.2.3 Всеукраїнських;  

6.2.4 Регіональних та інститутських 

6.3 Підготовка до друку публікацій аспірантів та пошукувачів (вказати прізвище автора, 

назву публікації, джерело, сторінки, обсяг в друкованих аркушах) за рубриками:  

6.3.1 Стаття у фаховому (в Україні) або в зарубіжному виданні;  

6.3.2 Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних  баз даних 

(Scopus, Web of Science, Index Copernicus)  

6.3.3 Статті у нефахових виданнях; 

6.3.4 Тези  

Дата          Підпис 
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Додаток 4 

Рейтингові показники наукової роботи 

1. Визнання 

В цьому розділі бали нараховуються за події, які свідчать про авторитет викладача 

інституту в науковому світі 

1.1. Отримання диплому 

1.1.1. Доктора наук: 250 балів (захист – 200 балів, отримання диплому – 50 

балів) 

1.1.2. Кандидата наук – 150 балів (захист – 100 балів, отримання диплому – 50 

балів). 

1.1.3. Професора – 200 балів. 

1.1.4. Доцента – 100 балів. 

1.1.5. Професора недержавної організації – 50 балів 

1.1.6. Академіка НАН і АПН України – 500 балів 

1.1.7. Члена–кореспондента НАН і АПН України – 300 балів. 

1.1.8. Академіка галузевої академії наук України – 400 балів. 

1.1.9. Академіка галузевої академії наук зарубіжжя – 600 балів. 

1.1.10. Академіка недержавної академії наук України – 100 балів. 

1.1.11. Академіка недержавної академії наук зарубіжжя – 200 балів. 

1.1.12. Члена–кореспондента галузевої академії наук України – 300 балів. 

1.1.13. Члена–кореспондента галузевої академії наук зарубіжжя – 500 балів 

1.1.14. Члена–кореспондента недержавної академії наук України – 50 балів. 

1.1.15. Члена–кореспондента недержавної академії наук зарубіжжя – 100 

балів 

1.1.16. Заслуженого працівника освіти – 400 балів 

1.1.17. Заслуженого працівника науки – 400 балів 

1.2. Отримання винагород за наукову діяльність 

1.2.1. Отримання наукової премії  

1.2.1.1. Міжнародної наукової премії – 200 балів 

1.2.1.2. Державної або Академічної премії – 150 балів 

1.2.1.3. Недержавної премії – 100 балів 

1.2.1.4. Інститутської премії – 50 балів 

1.2.2. Отримання індивідуального наукового гранту 

1.2.2.1. Міжнародного – 150 балів 

1.2.2.2. Українського – 100 балів 

1.2.3. Отримання нагрудного знаку (медалі, ордена) 

1.2.3.1. Від міжнародної організації – 100 балів, 

1.2.3.2. Від української державної організації (МОН, Академія) – 80 балів, 

1.2.3.3. Від української організації – 50 балів, 

1.2.3.4. Від інституту – 25 балів. 

1.2.4. Отримання грамоти, листа-подяки: 

1.2.4.1. Від зарубіжної організації – 80 балів, 

1.2.4.2. Від української державної організації (МОН, Академія) – 60 балів, 

1.2.4.3. Від української організації – 30 балів, 

1.2.4.4. Від інституту – 10 балів. 

1.3. Перемога у науковому конкурсі 

1.3.1. Міжнародному – 100 балів 

1.3.2. Вихід у фінал Міжнародного конкурсу – 50 балів 

1.3.3. Українського – 80 балів 

1.3.4. Вихід у фінал Українського конкурсу – 40 балів 
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1.3.5. Регіонального – 40 балів 

1.3.6. Вихід у фінал Регіонального конкурсу – 20 балів 

1.4. Участь у наукових організаціях 

1.4.1. Членство у спеціалізованих вчених радах із захисту докторських і 

кандидатських дисертацій (за умови активної роботи в них) – 60 балів. 

1.4.2. Членство у експертних радах Міністерства освіти та науки України – 40 

балів. 

1.4.3. Участь у міжнародних наукових організаціях (асоціаціях) у якості: 

1.4.3.1. Президента – 300 балів 

1.4.3.2. Віце-президента – 200 балів 

1.4.3.3. Члена президії – 100 балів 

1.4.3.4. Члена організації – 50 балів 

1.4.4. Участь у всеукраїнських наукових організаціях (асоціаціях) у якості: 

1.4.4.1. Президента – 150 балів 

1.4.4.2. Віце-президента – 100 балів 

1.4.4.3. Члена президії – 50 балів 

1.4.4.4. Члена організації – 25 балів 

1.4.5. Участь у журі Всеукраїнського наукового конкурсу та олімпіади в якості: 

1.4.5.1. Голови та співголови – 40 балів 

1.4.5.2. Заступника голови та Відповідального секретаря – 30 балів 

1.4.5.3. Члена журі – 20 балів 

1.5. Експертна робота 

1.5.1. Виступ опонентом на захисті дисертації:  

1.5.1.1. Докторської – 50 балів 

1.5.1.2. Кандидатської – 30 балів 

1.5.2. Підготовка офіційного відзиву на автореферат дисертації: 

1.5.2.1. Докторської – 20 балів 

1.5.2.2. Кандидатської – 10 балів 

1.5.3. Виступ в якості офіційного рецензента. 

1.5.3.1. Монографій – 10 балів. 

1.5.3.2. Випусків фахових наукових збірників – 5 бали. 

1.5.3.3. Випусків нефахових наукових збірників – 3 бали. 

1.5.3.4. Дисертаційних робіт на передзахист на кафедрі – 10 балів 

 

2. Видавнича робота2 

В цьому розділі бали нараховуються за видання наукової продукції 

2.1. Монографія – кількість друкованих аркушів Х 10 балів 

2.2. Підручник – 25 балів 

2.3. Навчальний посібник – 20 балів 

2.4. Методичні рекомендації (вказівки, розробки) для забезпечення навчально–

виховного процесу – кількість друкованих аркушів Х 5 балів. 

2.5. Стаття у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних  баз даних 

(Scopus, Web of Science, Index Copernicus)  - 80 балів 

2.6. Стаття в іноземному виданні – 20 балів. 

2.7. Стаття у фаховому виданні (в Україні). 

2.7.1. журналі – 15 балів. 

2.7.2. науковому збірнику – 15 балів 

2.8. Стаття у нефаховому виданні України – 10 балів. 

                                                
2 Якщо публікацію виконано не одноосібно, бали поділяються між всіма авторами. Наприклад, якщо у 

монографії 2 автори, то вони отримують не по 50 балів, а по 25. 
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2.9. Рецензія  

2.9.1. в зарубіжному виданні – 10 балів. 

2.9.2. у фаховому виданні (в Україні) – 5 балів. 

2.9.3. у нефаховому виданні України – 3 бали. 

2.10. Тези (матеріали) доповіді на наукових конференціях. 

2.10.1. Зарубіжних – 4 бали  

2.10.2. Міжнародних у межах України –3 бали. 

2.10.3. Всеукраїнських – 2 бали. 

2. 10.4. Регіональних – 1 бал. 

3. Наукова активність 

В цьому розділі бали нараховуються за виступи з доповідями на наукових конгресах, 

конференціях, семінарах тощо, а також за виконання наукових досліджень в межах 

наукових програм.  

3.1. Доповідь на  конференції. Міжнародній за межами України 

3.1.1.1. На пленарному засіданні – 15 балів.  

3.1.1.2. На секційному засіданні – 10 балів. 

3.2. Міжнародній в Україні 

3.2.1.1. На пленарному засіданні – 10 балів.  

3.2.1.2. На секційному засіданні – 8 бали. 

3.3. Всеукраїнській 

3.3.1.1. На пленарному засіданні – 8 балів.  

3.3.1.2. На секційному засіданні – 5 бали. 

3.4. Інститутській та регіональній 

3.4.1.1. На пленарному засіданні – 5 балів.  

3.4.1.2. На секційному засіданні – 3 бали. 

3.5. Участь у роботі кафедрального наукового семінару: 

3.5.1.1. Керівництво семінаром – 4 бали. 

3.5.1.2. Виступ на семінарі – 5 балів. 

3.6.  Участь у виконанні госпдоговірних НДР, що виконуються за рахунок 

міжнародних, або іноземних грантів. 

3.6.1.1. Керівнику теми – 20 балів. 

3.6.1.2. Відповідальному виконавцю теми – 15 балів. 

3.6.1.3. Виконавцю теми – 10 балів. 

3.7. Участь у виконанні НДР, що фінансується з коштів державного бюджету 

3.7.1.1. Керівнику теми – 15 балів. 

3.7.1.2. Відповідальному виконавцю теми – 10 балів. 

3.7.1.3. Виконавцю теми – 7 балів. 

3.8. Участь у міжнародних наукових проектах без фінансування: 

3.8.1.1. Керівнику теми – 10 балів. 

3.8.1.2. Відповідальному виконавцю теми – 7 балів. 

3.8.1.3. Виконавцю теми – 5 балів. 

3.9. Керівництво кафедральною темою НДР та участь у всеукраїнських наукових 

проектах (згідно з тематичними планами кафедр) – 2 бали. 

3.10.Керівництво науково–дослідною лабораторією або науково–дослідним центром 

– 8 балів. 

4. Організаційна робота 

В цьому розділі бали нараховуються за участь в організації та проведенні наукових 

заходів 

4.1. Робота в редколегії фахового наукового збірника 
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4.1.1. Головний редактор – 20 балів 

4.1.2. Відповідальний редактор (+коректура) – .15 балів 

4.1.3. Член редколегії –  10 балів 

4.2. Робота в редколегії нефахового наукового збірника та збірника тез 

4.2.1. Головний редактор – 10 балів 

4.2.2. Відповідальний редактор (+коректура) – 8 балів 

4.2.3. Член редколегії – 5 балів 

4.3. Редагування 

4.3.1. Монографій – 10 балів. 

4.3.2.  Наукової збірки – 10 балів 

4.4. Організація та проведення наукових конференцій: 

4.4.1. Міжнародних та всеукраїнських (загальнокафедральний бал – 

нараховується на кафедру в цілому: Міжнародна – 80, Всеукраїнська – 

50) 

4.4.1.1. Голова та співголова оргкомітету – 10 балів. 

4.4.1.2. Секретар оргкомітету – 8 балів. 

4.4.1.3. Голова секції – 4 бали. 

4.4.1.4. Секретар секції – 2 бали. 

4.4.1.5. Член оргкомітету – 4 бали 

4.4.2. Регіональних та інститутських (загальнокафедральний бал – 

нараховується на кафедру в цілому: Регіональна – 30, Інститутська – 10) 

4.4.2.1. Голова та співголова оргкомітету – 5 балів. 

4.4.2.2. Секретар оргкомітету – 4 бали. 

4.4.2.3. Голова секції – 3 бали. 

4.4.2.4. Секретар секції – 1 бал. 

4.4.2.5. Член оргкомітету – 2 бали 

4.5. Організація експозиції для виставок, випуск кафедральних наукових бюлетенів – 

6 балів 

4.6. Популяризація наукових знань у навчальних закладах (виступ перед 

викладачами шкіл, ВНЗ) – 4 бали. 

4.7. Популяризація наукових знань у засобах масової інформації (виступ по 

телебаченню або радіо, стаття в газеті) – 4 бали. 

 

5. Керівництво науково–дослідною роботою здобувачів вищої освіти  (бали 

нараховуються науковим керівникам). 

5.1. Перемога у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт 

5.1.1. 1 місце – 50 балів.  

5.1.2. 2 місце – 40 балів. 

5.1.3. 3 місце – 30 балів  

5.2. Перемога в 2–му турі Всеукраїнської студентської олімпіади  

5.2.1. 1 місце –40 балів. 

5.2.2. 2 місце – 30 балів.  

5.2.3. 3 місце – 20 балів. 

5.2.4. Перемога в 2–му турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт  

5.2.5. 1 місце – 40 балів. 

5.2.6. 2 місце – 30 балів. 

5.2.7. 3 місце – 20 балів. 

5.3. Підготовка роботи здобувача вищої освіти до участі в 2–му турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт (якщо робота не отримала призового місця) – 

5 балів. 
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5.4. Перемога у республіканському конкурсі та олімпіаді, який проводиться не у 

рамках МОНУ 

5.4.1. 1 місце – 8 балів. 

5.4.2. 2 місце – 6 балів. 

5.4.3. 3 місце – 3 балів. 

5.5. Перемога у регіональному конкурсі та олімпіаді, який проводиться не у рамках 

МОНУ 

5.5.1. 1 місце – 4 балів. 

5.5.2. 2 місце – 3 балів. 

5.5.3. 3 місце – 2 балів. 

5.6. Керівництво студентським науковим гуртком – 3 бали. 

5.7. Керівництво студентською проблемною групою – 5 балів. 

5.8. Виступ здобувачів вищої освіти та учасників Малої академії наук (МАН) з 

доповіддю на конференціях: 

5.8.1. Міжнародній за межами України 

5.8.1.1. На пленарному засіданні – 10 балів.  

5.8.1.2. На секційному засіданні – 5 балів. 

5.8.2. Міжнародній в Україні 

5.8.2.1. На пленарному засіданні – 8 балів.  

5.8.2.2. На секційному засіданні – 4 бали. 

5.8.3. Всеукраїнській 

5.8.3.1. На пленарному засіданні – 6 балів.  

5.8.3.2. На секційному засіданні – 3 бали. 

5.8.4. Інститутській та регіональній 

5.8.4.1. На пленарному засіданні – 2 бали.  

5.8.4.2. На секційному засіданні – 1 бал. 

5.9. Публікації здобувачів вищої освіти та учасників МАН. 

5.9.1. Стаття у фаховому (в Україні) або в зарубіжному виданні – 6 балів. 

5.9.2. Стаття у нефаховому виданні України – 4 бали 

5.9.3. Тези (матеріали) доповіді на наукових конференціях  

5.9.3.1. Зарубіжних – 4 бали  

5.9.3.2. Міжнародних у межах України –3 бали. 

5.9.3.3. Всеукраїнських – 2 бали. 

5.9.3.4. Регіональних – 1 бал. 

 

6. Керівництво науково–дослідною роботою аспірантів (бали нараховуються 

науковим керівникам). 

6.1. Захист дисертації та отримання диплома кандидата наук аспірантом – 70 

балів (50 за захист, 20 за отримання диплому). 

6.2. Виступ аспірантів з доповіддю на конференціях: 

6.2.1. Міжнародній за межами України 

6.2.1.1. На пленарному засіданні – 10 балів.  

6.2.1.2. На секційному засіданні – 5 балів. 

6.2.2. Міжнародній в Україні 

6.2.2.1. На пленарному засіданні – 8 балів.  

6.2.2.2. На секційному засіданні – 4 бали. 

6.2.3. Всеукраїнській 

6.2.3.1. На пленарному засіданні – 6 балів.  

6.2.3.2. На секційному засіданні – 3 бали. 

6.2.4. Інститутській та регіональній 

6.2.4.1. На пленарному засіданні – 2 бали.  
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6.2.4.2. На секційному засіданні – 1 бал. 

6.3. Публікації аспірантів 

6.3.1. Стаття у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних  баз 

даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)  - 10 балів.  

6.3.2. Стаття у фаховому (в Україні) або в зарубіжному виданні – 6 бали. 

6.3.3. Стаття у нефаховому виданні України – 4 бали 

6.3.4. Тези (матеріали) доповіді на наукових конференціях  

6.3.4.1. Зарубіжних – 4 бали  

6.3.4.2. Міжнародних у межах України –3 бали. 

6.3.4.3. Всеукраїнських – 2 бали. 

6.3.4.4. Регіональних – 1 бал. 

 

Додаток 5 

 

Рейтинговий річний мінімум для кваліфікаційних категорій 

1. Для професора – 100 балів, з яких обов’язковими є 3 публікації у фаховому 

виданні в Україні (або 1 монографія), 3 виступи на міжнародних конференціях, публікації 

студентів, аспірантів. 

2. Для доцента – 80 балів, з яких обов’язковими є 2 публікації у фаховому виданні 

в Україні (або 1 монографія), 2 виступи на міжнародних конференціях, публікації 

студентів, аспірантів.. 

3. Для старших викладачів – 60 балів, з яких обов’язковими є 1 публікація у 

фаховому виданні в Україні, 1 виступ на міжнародній (всеукраїнській) конференціях. 

4. Для викладачів – 40 балів, з яких обов’язковими є 1 публікація у фаховому 

виданні в Україні, 1 виступ на всеукраїнській конференції. 

5. Для молодих спеціалістів: 

a. 1 року роботи – 10 балів; 

b. 2 року роботи – 30 балів, з яких обов’язковими є 1 виступ на міжнародній 

конференції в межах України; 

c. 3 року роботи – 40 балів, з яких обов’язковими є 1 публікація у фаховому 

виданні в Україні, 1 виступ на міжнародній конференції в межах України. 

6. Для аспірантів – 30 балів, з яких обов’язковими є 1 публікація у фаховому 

виданні в Україні, 1 виступ на міжнародній конференції. 

7. Для кафедр – 50 балів (визначається як середнє арифметичне від балів 

викладачів кафедри). 

8. Для факультетів – 50 балів (визначається як середнє арифметичне від балів 

кафедр). 


