
Додаток 4 

 

Критерії оцінювання наукової діяльності  

науково-педагогічних працівників 
 

№ 

п/п 
Назва виду роботи 

Кількість 

балів 

1. 
Підготовка монографії (за наявності друкованої продукції або письмового 

підтвердження про прийняття до друку у звітному періоді) зокрема:  
 

1.1. - одноосібна монографія  20 

1.2. - колективна монографія 8 

2. Публікація наукової статті в журналах, реферованих виданнях, інших виданнях:  

2.1 
у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus,Web of 

Science та ін.) 
10 

2.2. у зарубіжних наукових виданнях 6 

2.3. у вітчизняних фахових виданнях 8 

2.4. у інших виданнях 4 

3. Участь у конференції, симпозіумі, круглому столі чи іншому науковому заході:  

3.1. -   міжнародних, всеукраїнських наукових заходах із публікацією матеріалів 4 

3.2. -   міжнародних, всеукраїнських наукових заходах без публікації матеріалів 2 

3.3. -   регіональних, місцевих, університетських наукових заходах із публікацією матеріалів 3 

3.4. -   регіональних, місцевих, університетських наукових заходах без публікації матеріалів 1 

4.  Індекс Гірша (h-ідекс)  
h-індекс 1 

= 1 бал  

5. 
Перемога у міжнародних наукових проєктах (програми, конкурси, гранти) за наявності 

підтверджуючих документів. 
8 

6. 
Участь у міжнародних наукових проєктах (програми, конкурси, гранти) за наявності 

підтверджуючих документів. 
4 

7. 

Проходження курсів, у тому числі онлайн (тренінгів, семінарів, вебінарів) з підвищення 

та поглиблення рівня знань на наукову тематику у звітному періоді (за наявності 

сертифікату учасника)  

2 

8. 
Виступи, доповіді на вебінарах, круглих столах на наукову тематику (за наявності 

підтверджуючих документів) 
2 

9. Здійснення наукового консультування підприємств, установ, організацій 4 

10. 
Лауреат Державної премії. отриманої у звітному періоді (державна премія України в 

галузі науки та техніки, державні премії для молодих вчених) 
20 

11. Переможець регіональних наукових конкурсів у звітному періоді 10 

 Сума набраних балів  
  



13. Додаткові бали   

№ 

п/п 

Назва виду роботи Кількість 

балів 

13.1. 
Кількість виконаних годин наукової роботи (відповідно до індивідуального 

звіту за навчальний рік), год 
 

13.2. 

Норма наукового навантаження НПП, год 
 

Обсяг 

ставки 

Посади науково-педагогічних працівників 
Викладач-стажист, 

асистент 
Викладач, старший 

викладач 
Доцент Професор 

 

1,0 427 474 521-535 569-599 
0,75 320 356 391-402 427-449 
0,5 213 237 261-267 285-299 

0,33 142 158 174-179 190-200 
0,25 107 119 130-134 142-149 

Наукове навантаження НПП у балах (ряд. 13.1/ ряд. 13.2 )*5  

 


