4.

5.
6.
7.
8.

9.

- опубліковані матеріали наукової доповіді на конференції
(тези, матеріали конференції):
а) за межами України
б) в Україні
Керівництво науковою роботою магістрантів, студентів з
підготовкою:
- наукової статті:
а) у виданні, затвердженому МОН України як фахове
б) в інших виданнях
- лауреатів та дипломантів конкурсів
а) міжнародних
б) всеукраїнських
За перемогу у конкурсах:
- державному
Захист докторської дисертації
Захист кандидатської дисертації
Присвоєння вчених звань:
- професора
- доцента
Патент на винахід

15
10

25
10
50
30
100
300
150
150
75
80

ЛИСТ-ПОДАННЯ
на участь у номінації “Молодий науковець року”
серед наукових та науково-педагогічних працівників
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
_____________________________________________________________
(найменування факультету)

направляє ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові конкурсанта)

для участі у номінації “Молодий науковець року”.
ОСНОВНІ ДАНІ ПРО КОНКУРСАНТА
_____________________________________________________________
(повна назва посади конкурсанта)

Наявність наукових ступенів та вчених звань у послідовності їх присудження та присвоєння:
Кандидат (доктор) ____________________ наук з __________________ року.
(галузь)

Вчене звання доцента (професора) кафедри __________________, ________ р.
(назва)

Керівництво науковим товариством магістрантів (студентів):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Участь у науково-дослідній роботі кафедри, науково-методичному забезпеченні навчальних
дисциплін:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підготував кандидатів наук усього______, в т.ч. у поточному році _______.
(кількість)

(кількість)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів усього___, в т.ч. у поточному році___.

(кількість)

(кількість)

Є науковим консультантом докторантів усього___, в т.ч. у поточному році ____.
(кількість)

(кількість)

Підготував призерів Всеукраїнських студентських олімпіад, переможців конкурсів студентських
наукових робіт усього___, в т.ч. у поточному році___.
(кількість)

(кількість)

Участь у виконанні науково-технічних програм, у роботі науково-методичних та науковотехнічних рад
___________________________________________________________________________________
________________
(якщо так, вказати у яких)

в т.ч. у поточному році _____________________________________________.
Наявність почесних звань, присудження державних премій, рекомендації-підтримки профільних
кафедр та провідних вчених з інших навчальних закладів про науково-педагогічну діяльність
___________________________________________________________________________________
_______________
У поточному році має ____ публікацій, з них ___ наукових та ___ навчально-методичного
характеру.
У поточному році видано _________ друкованих праць.
Найбільш значні наукові праці (монографії, підручники, посібники та ін.) у поточному році:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(назва, вид видання, цільове призначення, наявність грифу МОН та ін., обсяг у друк. аркушах, співавтори,)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ВИСНОВОК (комісії факультету):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Декан факультету ___________________________

_________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис)

Додаток 3
СПИСОК
наукових праць
_____________________________________
(Прізвище, ім'я, по-батькові)
опублікованих у 201 _ році
№
пп.

Назва

Характер
роботи

Вихідні дані

1

2

3

4

Зав. кафедрою_________________
(підпис)

Обсяг Співавтори
5

6

___________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Номінація «За найбільшу кількість наукових публікацій»
№
1. Монографії

Назва виду роботи

КБ - кількість балів;
N- кількість друкованих аркушів;
Д - кількість авторів

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Кількість балів
ÊÁ  30

m – 1,3 для природничо-географічного, 1 для
гуманітарного напрямів
Патент на винахід
Стаття у журналі, що належить до міжнародних
науковометричних базах (Scopus, Web of Science, для
соціогуманітарних наук - Copernicus)
Стаття у міжнародному журналі:
а) за межами України
в) в Україні
Стаття у журналі, що затверджений МОН України як
фаховий
Стаття в інших виданнях
Стаття у збірнику статей за матеріалами конференції:
а) за межами України
в) в Україні

N
m
Ä

150
150

100
50
25
10
15
10

Номінація «За найбільший внесок у формування
міжнародного іміджу університету»
№
Назва виду роботи
1 Публікації у виданнях,що входять до науковометричної бази «Scopus»
n- кількість співавторів
2 Публікації за кордоном (монографії, підручники)
3

Публікації у закордонних журналах

4

Опубліковані доповіді на міжнародних конференціях
За межами України
В межах України

Кількість балів
ÊÁ 

N * 100
n

N * 50
n
N * 30
ÊÁ 
n

ÊÁ 

ÊÁ 

N * 20
n

ÊÁ 

N *5
n

Номінація «За успіхи у науковій роботі зі студентами»
№

Опис індикатора

1.

Керівництво науковою секцією, 10б.
гуртком,
студентським
науковим
товариством
(Приклад:
керівництво
студентським
історичним
дискусійним клубом історикоюридичного факультету)
Керівництво
10б.
студентськими науковими
роботами, які подаються на
конкурс (Всеукраїнські,
міжнародні)
25б.

2.

3.

Кількіс
ть балів

Керівництво
підготовкою 10б.
студентів до участі у 2 турі
предметних олімпіад

25б.

4.

5.

Керівництво
студентами
у
підготовці тез:
- до збірника факультету;
- до збірника університету;
- до збірника міськ.,рай.
або обласного;
- до
збірника
Всеукраїнських наукових
конференцій;
- у збірник Міжнародних
наукових конференцій;

4
8
12

Уточнюючий коментар
Витяг із засідання кафедри
(кафедр) про призначення
керівника, склад групи і
план роботи за звітний рік.
При
кількості
керівників
більше одного сума балів
ділиться на кількість.

За умови участі у конкурсі
(витяг з кафедри про
призначення
науковим
керівником студентської
роботи)
За
умови
отримання
призового місця (грамота)
За умови участі у олімпіаді
(витяг із засідання кафедри
про
призначення
відповідальних
у
підготовці; відрядження з
наукового відділу)
За
умови
отримання
призового
місця
(документи, що свідчать
про перемогу; інформація з
наукового відділу)
За умови видання.
У випадку співавторства
бали діляться на кількість
авторів.

16

18

Керівництво
у
підготовці
наукових статей:
- до збірника факультету;
5

За умови видання.
У випадку співавторства
бали діляться на кількість

