


I етап – визначення переможців на рівні групи та кафедри Інституту; 

- кращого науково-педагогічного працівника року; 

- кращого студента року; 

- кращого аспіранта року.  

 

ІІ етап - загальноінститутський (завершальний) етап. Конкурсна комісія 

Інституту розглядає подання кафедр, вивчає матеріали, підводить 

підсумки і визначає переможців:  

- кращого науково-педагогічного працівника року; 

- кращого студента року; 

- кращого аспіранта року.  

До участі у другому етапі допускаються лише переможці першого етапу. 

 

2.2. Відповідальність за достовірність даних щодо рейтингової оцінки 

несе претендент на здобуття звання «Кращий науковець року» та завідувач 

кафедри, на якій працює чи навчається претендент. У разі необ’єктивного 

визначення рейтингової оцінки претендент відсторонюється від участі в 

конкурсі.  

2.3. Конкурсна комісія має право вимагати подати додаткові матеріали 

для підтвердження рейтингових показників претендента. 

 

III. КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

 

3.1. Для проведення конкурсу «Кращий науковець року» формується 

конкурсна комісія Інституту.  

3.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, Статутом Академії та Положенням про конкурс «Кращий 

науковець року» Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

3.3. Члени комісій здійснюють свої повноваження на громадських 

засадах.  

3.4. Головою конкурсної комісії Інституту є директор Інституту.  

3.5. До складу конкурсної комісії Інституту входять: директор Інституту, 

заступник директора Інституту, науково-педагогічні працівники, представники 

Студентської ради Інституту та Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених.  

3.6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом.  

3.7. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу.  

3.8. Головою Конкурсної комісії кафедри є завідувач. До складу 

конкурсної комісії кафедри входять: науково-педагогічні працівники та 

представники Студентської ради Інституту та Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених.  

Проведення конкурсу та визначення переможця здійснюється 

колегіально на засіданні кафедри за участю представників студентського 

самоврядування Інституту та Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених. 

 

 





ДОДАТОК 1 

 

Рейтинг оцінки наукової діяльності науково-педагогічного працівника 

(кафедри/інституту) у ____році 

 

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника, кафедра 

(підрозділ), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання 

 

№ 

з/п 

 

Основний вид роботи 

 

Бали 

 

Фактичний 

результат 

І. Наукова робота 

1 Публікації у виданнях, 

які індексовані 

в міжнародних 

наукометричних базах 

Scopus, Web of Science 

Core Collection 

Scopus, Web of Science 

- одноосібна  400 

балів; 

Scopus, Web of Science 

- співавторство - 300 

балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

2 Публікації у 

вітчизняних наукових 

фахових виданнях 

150 балів Вказати повні вихідні 

дані 

3 Захист дисертації 

(кандидатської, 

докторської) 

докторська - 500 

балів; 

кандидатська (доктор 

філософії) - 300 балів 

Вказати повні вихідні 

дані  

4 Присвоєння 

вченого/почесного  

звання 

Професор - 500 балів; 

Доцент - 300 балів; 

Почесне звання: 

Народний - 500 балів; 

Заслужений працівник 

- 300 балів 

Вказати звання, рік 

5 Матеріали (тези) 

доповідей на 

конференціях 

Зарубіжні - 20 балів; 

Вітчизняні -10 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

6 Публікації у мережі 

Інтернет, нефахових 

виданнях 

Мережа Інтернет – 15 

балів; 

Нефахові видання – 10 

балів 

Вказати повні вихідні 

дані 



7 Видання одноосібних 

монографій  

- у зарубіжному 

видавництві  - 500 

балів; 

У вітчизняному 

видавництві -300 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

8 Публікації у 

колективних 

монографіях  

Зарубіжних - 300 

балів; 

Вітчизняних - 200 

балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

9 Виконання функцій 

відповідального 

керівника наукової 

теми, роботи, проєкту 

(зареєстрованих) 

 

 

 

100 балів 

Повна назва наукової 

теми, роботи, проєкту 

 (номер державної 

реєстрації) 

10 Виконання функцій 

відповідального 

виконавця наукової 

теми, роботи, проєкту 

(зареєстрованих) 

 

 

75 балів 

Повна назва наукової 

теми, роботи, проєкту 

 (номер державної 

реєстрації) 

11 Рецензування 

(редагування) 

монографій 

 

25 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

12 Виконання функцій 

головного редактора  

наукового видання, 

включеного до 

переліку наукових 

фахових видань 

України 

 

 

 

500 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

13 Виконання функцій 

члена редакційної 

колегії  наукового 

видання, включеного 

до переліку наукових 

фахових видань 

України 

 

 

300 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

14 Виконання функцій 

члена редакційної 

колегії  іноземного 

наукового видання 

 

400 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 



15 Науковий керівник 

захищеної 

кандидатської 

дисертації (доктора 

філософії)  

 

Науковий консультант 

захищеної докторської 

дисертації 

200 балів 

 

 

 

 

 

300 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

16 Робота в 

спеціалізованих 

вчених радах 

Голова ради - 150 

балів; 

Заступник голови - 

100 балів; 

Вчений секретар - 75 

балів; 

Член ради - 50 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

17 Робота в разових 

спеціалізованих 

вчених радах 

Голова  ради - 100 

балів; 

Рецензент - 75 балів 

Вказати повні вихідні 

дані 

18 Опонування 

дисертацій 

Докторська 

дисертація - 100 балів 

Кандидатська 

дисертація - 75 балів  

(за кожну дисертацію) 

Вказати повні вихідні 

дані 

19 Участь в організації та 

проведенні наукових 

конференцій, круглих 

столів.  

Голова оргкомітету - 

100 балів; 

Член оргкомітету -50 

балів 

Вказати назву, дату 

проведення 

 

  



ДОДАТОК 2 

 

Рейтинг оцінки досягнень здобувача вищої освіти 

_________________________________ 
(вказати освітній рівень) 

у науковій діяльності за _____ рік 

назва освітньої програми (спеціальності) 

назва інституту 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти, шифр групи, курс 

 

№ 

з/п 

 

Основний вид роботи 

 

Бали 

 

Фактичний 

результат 

І. Наукова робота 

1 Надруковані наукові 

статті 

У міжнародних 

виданнях – 100 балів; 

вітчизняних - 50 балів 

Повна назва, кількість 

сторінок 

2 Захист кандидатської 

дисертації (для ОР 

Доктор філософії) 

300 балів Вказати повну назву 

3 Матеріали (тези) 

доповідей на 

конференціях 

Міжнародні – 15 

балів, вітчизняні – 10 

балів 

Вказати повну назву 

 


