Додаток 2
Оцінка наукової діяльності молодого науковця (рейтинг)
ПІБ, ступінь, вчене звання, посада
№

Вид роботи

1.
1.1

Наукові публікації
Монографія

1.2

Стаття у наукометричних базах Scopus,
Web of Science

1.3

Стаття у фаховому виданні

Внесок у
загальний
рейтинг
(к-ть стор.)
10(к-ть
авторів)

____12____
(к-ть авторів)

____4____
(к-ть авторів)

1.4
1.5

1.6
1.7

Публікація у виданні України, що не є
фаховою
Публікація у періодичних закордонних
виданнях (що не входять до
наукометричних баз Scopus та Web of
Science)
Публікація у матеріалах міжнародної
конференції
Отримання патенту:
- на корисну модель

____0,5____
(к-ть авторів)

____4____
(к-ть авторів)

____1____
(к-ть авторів)

____3____
(к-ть авторів)

- на винахід або на промисловий зразок

____8____
(к-ть авторів)

1.8

Отримання авторського свідоцтва

2.

Керівництво науковою роботою
студентів
(молодих вчених)
Публікація студентом статті, матеріалів
(праць) конференції

2.1
2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2

Студент (під керівництвом учасника
конкурсу) є призером наукових
конкурсів, олімпіад
- внутрішнього конкурсу НУВГП (або
олімпіади)
Керівництво дисертаційними роботами
аспірантів (здобувачів)
Керівництво студентським науковим
гуртком
Участь у НДР (ДБ, госпдоговори)
Керівник
Відповідальний виконавець
Виконавець
Доповіді на конференціях,
симпозіумах, форумах
Всеукраїнська конференція
Міжнародна конференція
Захист дисертації
Кандидатської
Докторської

____3____
(к-ть авторів)

0,5
І місце – 5,
ІІ місце – 4,
ІІІ місце – 3

Корегуючий
коефіцієнт
2, якщо
закордонне
видання
2, якщо
закордонне
видання
2, якщо
закордонне
видання

Збірник зі статтею (або
посилання на статтю)

-

Збірник зі статтею (або
посилання на статтю

-

Збірник зі статтею (або
посилання на статтю

2, якщо за
кордоном

Збірник матеріалів
конференції

2, якщо
міжнародного
зразка

Збірник зі статтею (або
посилання на статтю

Свідоцтво про
отримання патенту
Свідоцтво (сертифікат)
Авторське свідоцтво

2, якщо за
кордоном

Програма конференції,
збірник матеріалів
конференції

2, якщо за
кордоном

Наказ МОН України,
грамота (лист)
Наказ НУВГП

2, якщо
іноземець

Витяг із засідання
Вченої ради
Наказ НУВГП

1
6
4
1

Опублікована
монографія

2, якщо
міжнародного
зразка

1
6

Документи, які
представляє
претендент

2, якщо
міжнародних

1
2

-

10

-

20

-

Звіт, акт виконаних
робіт
Програма участі в
конференції, довідка
про апробацію,
сертифікат учасника
Диплом (автореферат
дисертації, якщо на
момент участі в

конкурсі диплома ще не
отримано)

6.

Присвоєння вчених звань

6.1

Доцента, старшого наукового
співробітника
Професора
Інше
Опонування дисертації
Відгук на автореферат

6.2
7.
7.1
7.2

10

-

15

-

5
____2____

-

Автореферат

-

Завірений відгук

2, якщо
міжнародного

Підтверджуючі
документи

(к-ть авторів)

7.3
8.
8.1

Отримання гранту на наукові
дослідження
Одержання премій за наукові здобутки
Президента або Верховної ради

10
____15____

Витяг з наказу

(к-ть авторів)

8.2

Кабінету Міністрів

____8____

Витяг з наказу

(к-ть авторів)

8.3

Обласної державної адміністрації

____5____

Витяг з наказу

(к-ть авторів)

9.
9.1

Одержання іменної стипендії
Президента або Верховної ради

____15____

Витяг з наказу

(к-ть авторів)

9.2

Кабінету Міністрів

____8____

Витяг з наказу

(к-ть авторів)

9.3

Обласної державної адміністрації

____5____

Витяг з наказу

(к-ть авторів)

10. Діяльність в Рівненській МАН
10.1 Керівник наукового гуртка

1

10.2 Член журі з оцінювання наукових робіт

1

10.3 Керівник роботи учнівської

1

(студентської) молоді
10.4 Учень (студент) (під керівництвом
учасника конкурсу) є призером наукових
конкурсів обласного рівня
Участь в експертній комісії з відбору
та оцінки наукових проектів
11.1 Проектів МОН (експерт секції)
11.2 Проектів ДФФД (експерт секції)
11.3 Проектів регіонального значення

І місце – 5,
ІІ місце – 4,
ІІІ місце – 3

Атестат

Підтверджуючі
документи
Підтверджуючі
документи
Підтверджуючі
документи
2, якщо
всеукраїнський
(міжнародний)
рівень

Диплом

11.

4
3
2

Наказ МОН
Наказ ДФФД
Наказ уповноваженого
органу

Примітка. Рейтинг визначається за попередній календарний рік шляхом додавання отриманих балів по кожному пункту.
Відповідальність за достовірність визначення рейтингу несе претендент на здобуття премії «Кращий молодий науковець
року» та конкурсна комісія РМВ НУВГП.

__________________
(дата)

______________________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)

