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ПОЛОЖЕННЯ
про номінацію "Науковець року" Житомирського державного
університету імені Івана Франка
1. Загальні положення
1.1. Метою визначення номінації "Науковець року" Житомирського
державного університету імені Івана Франка (далі Університету) є:
- активізація наукової та інноваційної діяльності науково-педагогічних
працівників як найважливішого фактору формування високого рейтингу
Університету;
- забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного
науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів Університету;
- забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення мотивації
ефективності праці;
- нарощення наукового потенціалу Університету.
1.2. Показники наукової діяльності визначаються для кожного штатного
науково-педагогічного працівника Університету, кожної кафедри та
факультету (інституту).
1.3. Оцінка наукової діяльності кожного науково-педагогічного працівника за
показниками рейтингу (Додаток 1) проводиться за підсумком календарного
року відповідним наказом ректора Університету. Нагородження науковопедагогічних працівників з найвищим рейтингом відбувається на щорічній
звітній науковій конференції викладачів під час проведення Днів науки.
1.4. Показники рейтингу наукової діяльності викладачів, кафедр, факультетів
(інститутів) подають декани (директори) після обговорення їх на засіданні
Ради факультету (інституту) та визначення одного претендента з кожного
напряму (історико-філософського, психолого-педагогічного, природничоматематичного, літературно-лінгвістичного) на звання "Науковець року" та
одного претендента з кожного напряму (історико-філософського, психологопедагогічного, природничо-математичного, літературно-лінгвістичного) на
звання "Молодий науковець року" (до 35 років).

2. Порядок визначення рейтингу
2.1. Науково-педагогічні працівники Університету приймають участь у
одному з восьми можливих конкурсів відповідно до напряму: "Науковець
року з історико-філософського напряму", "Науковець року з психологопедагогічного напряму", "Науковець року з природничо-математичного
напряму", "Науковець року з літературно-лінгвістичного напряму",
"Молодий науковець року з історико-філософського напряму", "Молодий
науковець року з психолого-педагогічного напряму", "Молодий науковець
року з природничо-математичного напряму", "Молодий науковець року з
літературно-лінгвістичного напряму".
2.2. Для організації та проведення конкурсу до 15 січня поточного року
наказом ректора оголошується проведення конкурсу "Науковець року" і
створюються конкурсні комісії на кожному факультеті (інституті) та
конкурсна комісія Університету. До складу конкурсної комісії факультету
(інституту) входять завідувачі кафедр та заступники деканів (директорів) з
наукової роботи. Головою конкурсної комісії факультету (інституту) є декан
(директор), який є членом конкурсної комісії Університету, що очолюється
ректором Університету; заступником голови конкурсної комісії Університету
є проректор з наукової роботи, до складу конкурсної комісії Університету
входить голова Ради докторів Житомирського державного університету імені
Івана Франка.
2.3. На кожного науково-педагогічного працівника Університету
покладається обов’язок належно оформити картку індивідуального рейтингу
науково-педагогічного працівника (Додаток 1) та в визначені терміни подати
її на розгляд конкурсної комісії факультету (інституту) завідувачу кафедри,
на якій працює, із зазначенням напряму досліджень (див. Додаток 1).
2.4. Конкурсна комісія факультету (інституту) до 20 березня поточного року
відбирає одну кандидатуру з кожного напряму (історико-філософського,
психолого-педагогічного,
природничо-математичного,
літературнолінгвістичного) за максимальною сумою показників рейтингу (відповідно до
належно оформленої картки індивідуального рейтингу науковопедагогічного працівника (Додаток 1)) для участі в Університетському турі
конкурсу "Науковець року" з відповідного напряму та одну кандидатуру з
кожного напряму для участі в Університетському турі конкурсу "Молодий
науковець року" з відповідного напряму. Результати конкурсу на факультеті
(інституті) обов’язково затверджуються радами факультетів (інститутів).
2.5. Університетська комісія до 15 квітня розглядає належно оформлені
картки індивідуального рейтингу науково-педагогічного працівника
кандидатур претендентів та витяги з рішень рад факультетів (інститутів) про
їх рекомендацію до участі в університетському турі Конкурсу, на підставі
яких визначає одного переможця Конкурсу на звання "Науковець року" з
кожного напряму (історико-філософського, психолого-педагогічного,
природничо-математичного,
літературно-лінгвістичного)
та
одного
переможця Конкурсу на звання "Молодий науковець року" з кожного
напряму (історико-філософського, психолого-педагогічного, природничо-

математичного,
літературно-лінгвістичного),
враховуючи
копії
підтверджуючих
документів.
Результати
університетського
туру
узгоджуються в Раді докторів та затверджуються вченою радою
Університету до 1 травня поточного року.
3. Відзначення переможців
3.1. Серед штатних науково-педагогічних працівників, які за результатами
рейтингу займають перші місця, визначаються два переможці Конкурсу з
кожної галузі та їх відзначення:
3.1.1. "Науковець року" (з історико-філософського, психолого-педагогічного,
природничо-математичного, літературно-лінгвістичного напрямів) – диплом
університету та заохочення в розмірі 1,0 посадового окладу.
3.1.2. "Молодий науковець року" (з історико-філософського, психологопедагогічного,
природничо-математичного,
літературно-лінгвістичного
напрямів) – диплом університету та заохочення в розмірі 1,0 посадового
окладу.
3.2. Нагородження здійснюється наказом ректора на підставі подання
Конкурсної комісії Університету та рішення вченої ради Університету.
3.3. Джерелом коштів для відзначення є кошти фонду економії заробітної
плати.
3.4. Переможці конкурсу можуть також бути нагородженні спеціальними
призами, грошовими преміями факультетів (інститутів), благодійних фондів,
спонсорів тощо.
4. Фінансування конкурсу
4.1. Проведення Конкурсу фінансується за рахунок благодійних фондів,
спонсорів, благодійної допомоги громадських організацій та інших власних
надходжень.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з наукової роботи

Н.А. Сейко

Проректор з соціально-економічних питань
і міжнародної науково-педагогічної роботи

П.М. Кухарчук

Головний бухгалтер

Л.М. Шевчук

Начальник юридичного відділу

В.Д. Карпунець

Начальник планового відділу

Л.Ф. Корчинська

Додаток 1
До рейтингу наукової діяльності науково-педагогічного працівника
Кафедра____________________________________________________________________________________________________
Критерії оцінки наукової роботи
Викладача__________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові викладача)

Науковий ступінь викладача____________________________ Посада, вчене звання______________________ Вік___________
Стаж роботи________________________________________ Стаж роботи в ЖДУ ім. Івана Франка________________________
Напрям (історико-філософський, психолого-педагогічний, природничо-математичний, літературно-лінгвістичний) –
підкреслити потрібне
Номінація ("Науковець року", "Молодий науковець року") – потрібне підкреслити
Всі дані подаються за календарний рік
Обґрунтування
№
Вид роботи
Бали, які
Примітка
Бали
можна
викладача
отримати
ri
1
2
3
4
5
1
Отримання вченого звання:
- професора (у звітному році)
30
- професора (до звітного року)
10
- доцента (у звітному році)
15
- доцента (до звітного року)
5
2
Отримання почесного звання, гранту, премії:
- заслужений діяч (працівник) України
30
Протягом
календарного
- почесні звання Міністерств, відомств
15
року
- отримання гранту, стипендії, премії на рівні
20 (30)
держави (міжнародному)
- отримання відзнак (грамота, нагрудний знак)
10
МОНМС України та НАН України
- грамоти обласного управління освіти, обласної ради 7
- грамоти ЖДУ ім. І. Франка
5
3
Підготовка наукових кадрів:
Протягом
- керівництво аспірантом, здобувачем (докторантом); 10 (15)
календарного
- попередній захист кандидатської (докторської)
15 (20)
року (до 1.11.)
дисертації
- захист кандидатської (докторської) дисертації (у
20 (40)
За фактом
звітному році)
захисту
- захист кандидатської (докторської) дисертації (до
5 (10)
звітного року)
- під керівництвом викладача відбувся захист
10 (20)
За кожен захист
кандидатської (докторської)
по факту
- керівництво науковою школою
10
4
Виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт:
- проведення фундаментальних досліджень та
Виконавцю
10 (50)
розробок за держбюджетною, госпдоговірною
(науковому
тематикою
керівнику) за
50 тис.грн. обсягу
- проведення розробок та досліджень за заявками
3 (6)
фінансування
підприємств та організацій, державними програмами,
протягом
замовленнями міністерств та відомств
виконання теми
- виконання робіт за міжнародними контрактами
20 (30)
- керівнику науково-дослідної теми, зареєстрованої в
7
УкрІНТЕІ
- участь у роботі науково-дослідної лабораторії
2
Кожному
(центру) університету
учаснику
- керівництво науково-дослідною лабораторією
7
(центром)
5
Результати виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт:
- подання матеріалів роботи на Державну премію
5
На кожного члена
України в галузі науки і техніки
колективу
співавторів
- отримання премії
20
- перевірка та експериментальне впровадження
10
Всім виконавцям
пошукових розробок
(за наявності
акту)
- отримання охоронних документів на об’єкти
20 (40)
За один документ
інтелектуальної власності України (міжнародних)
на кожного з
авторів
6
Публікації

Видання:
- монографій
- підготовка та сертифікація електронних публікацій

7

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді) у:
- у міжнародних, рецензованих (в т.ч. що входять до
бази Scopus) журналах
- міжнародних журналах
- вітчизняних фахових журналах
- інших
- експертиза, рецензування:
- робота в редакційній колегії зарубіжного журналу
(українського), збірки, видавництва
- науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт, авторефератів
- опонування кандидатської (докторської) дисертації
- наукових видань
- наукове редагування видань
Конференції, виставки:
- організація і проведення конференції:
- міжнародної
- всеукраїнської
- регіональної
- вузівської
- доповіді на конференціях, семінарах з публікацією
матеріалів:
- міжнародних в межах України, (всеукраїнських)
- зарубіжних
- регіональних
- університетських
- участь у наукових виставках:
- зарубіжних
- вітчизняних

8

Керівництво студентською науковою роботою:
- гранти, що отримали студенти на міжнародних
конкурсах
- керівництво студентами, які беруть участь у:
- виконанні науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт, студентських наукових
гуртках, проблемних групах
- всеукраїнських конкурсах студентських науководослідних робіт
- наукових конференціях, семінарах
- керівництво учнями ЗОШ, які вибороли призове
місце у конкурсі учнівських наукових робіт (МАН
обласний), всеукраїнських олімпіадах
- підготовка студентів, що стали призерами у
олімпіадах міжнародних (всеукраїнських)
- член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт та Всеукраїнської
олімпіади
- член журі інших міжнародних (всеукраїнських)
наукових студентських конкурсів
- проведення на базі університету ІІ туру
Всеукраїнської студентської олімпіади

3
1

20

За один др. арк.
на всіх
співавторів
(відповідно до
участі кожного
співавтора)
На всіх
співавторів (за
одну публікацію)

10
7
3
12 (6)

За кожен

2

За кожен

5 (10)
2
1

За кожну
За кожне
За один др. арк.

50
40
10
5

2 (1)
5
1
1
20
10

5
2
5
3
5

20 (10)

На всіх членів
оргкомітету, ранг
конференції
повинен
відповідати
вимогам МОН (за
кожну)
На всіх
співавторів (за
кожну)

За кожний
експонат на всіх
розробників (за
наявності
диплома або
іншого
підтверджувавльного
документу)
За кожного
студента
За умови
підготовки
наукової статті,
заявки на видачу
охоронних
документів,
доповіді на
конференції,
подання роботи
на конкурс (за
кожного
студента)
За кожного
студента

10
10(5)
40

На всіх членів
оргкомітету

9
10

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт)
Наукове стажування за кордоном
Робота з атестації наукових кадрів
- член спеціалізованої вченої ради із захисту
докторських (кандидатських) дисертацій
- робота у складі експертної ради ВАК України
- робота в експертних радах загальнодержавного
рівня

10

(за кожне
стажування)

15 (10)

(за членство у
кожній раді)

20
10

Ri   ri , R i - індивідуальний рейтинг викладача
Науковий рейтинг кафедри

Rк 

1 n
 Ri , n – кількість викладачів кафедри
n i

Викладач ______________________________ (підпис)
Подані кількісні дані затверджую
____________________ завідувач кафедри
(підпис)

