Організація проведення першого етапу Конкурсу покладається на конкурсну комісію,
сформовану і затверджену деканом факультету.
2.2 Відбір номінантів на перший етап Конкурсу, визначення його переможців та подання
кандидатів для участі у другому етапі здійснюється конкурсною комісією факультету, до складу
якої входять зав. кафедрами, доктори наук, професори та провідні науковці, основне місце роботи
яких є на факультеті, де працює конкурсант.
Другий (заключний) етап проводиться з 10 до 20 січня наступного року.
Організація проведення другого етапу Конкурсу покладається на конкурсну комісію, затверджену
ректором університету.
Організатори відповідають за дотримання порядку проведення Конкурсу, представлення
конкурсантів та інформаційне забезпечення Конкурсу.
2.3 Вимоги до проведення першого етапу Конкурсу, порядок організації роботи конкурсної
комісії встановлюється відповідним положенням.
2.4 Диференціація наукових досягнень конкурсантів на другому етапі Конкурсу здійснюється за
наступними ознаками:
- наявність наукових праць, монографій, підручників, навчальних посібників із грифом МОН
України, патентів;
- наявність наукових доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах;
- впровадження наукових результатів у практичну діяльність.
- виконання планових наукових та науково-дослідних робіт.
Переможець (переможці) другого етапу Конкурсу визначається за максимальною сумою
нарахованих балів на підставі аналізу та оцінювання конкурсною комісією представлених на Конкурс
матеріалів. Система нарахування балів наведена у додатку 1.
Для визначення переможця Конкурсу та рейтингу інших конкурсантів у разі однакової суми
набраних балів враховується у наступній послідовності:
- кількість монографій, підручників, навчальних посібників (в тому числі – електронних);
- кількість дисертантів, які захистили кандидатські дисертації під керівництвом конкурсанта;
- кількість наукових праць (публікацій) у фахових виданнях;
- кількість наукових доповідей під час роботи наукових, науково-практичних конференцій,
семінарів тощо;
- кількість винаходів (патентів);
- кількість завершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, які впроваджені у
практичну діяльність та навчально-виховний процес.
2.5 Рішення конкурсної комісії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за
результатами другого етапу Конкурсу не пізніше 20 січня наступного року оформляється
протоколом її засідання, який затверджується Вченою радою університету.
2.6 Результати проведення Конкурсу оголошуються наказом ректора університету. У наказі за
підсумками Конкурсу визначаються заходи щодо заохочення переможців відповідно до цього
Положення.
2.7 Інформація про результати другого етапу Конкурсу та його переможців публікується в
університетських засобах масової інформації та розміщується на WEB-сторінці університету.
3. Перелік документів, необхідних для участі у другому етапі Конкурсу, та терміни їх
подання до конкурсної комісії факультету
3.1. Рішення конкурсної комісії факультету спільно з матеріалами конкурсанта-переможця за
результатами першого етапу Конкурсу до 10 січня наступного року подає інформацію про переможця
(переможців) до відділу міжнародних зв’язків університету.
3.2. Для участі у другому етапі Конкурсу до наукового відділу надаються наступні документи:
- лист-подання (додаток 2);
- список наукових праць, що опубліковані у поточному році (додаток 3);
- примірники наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, словник, довідник,

матеріали доповідей на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо за поточний рік);
- копії актів впровадження наукових результатів у практичну діяльність та навчально-виховний
процес;
- копії патентів на винаходи;
- витяг з протоколу конкурсної комісії факультету з висновком щодо направлення конкурсанта
(конкурсантів) на другий етап Конкурсу.
3.3. Відділ міжнародних зв’язків протягом двох днів представляє подані документи на розгляд
конкурсної комісії університету.
3.4. Результати Конкурсу затверджуються на Раді університету.
Дипломи “Науковець року Університету” вручають переможцям конкурсів на засіданнях Вченої
ради Університету або на конференціях трудового колективу Університету.
Додаток 1
Система
нарахування балів на 1 і 2 етапах конкурсу
№
пп.
1
1.

2.

3.

Назва виду роботи
2
Виконання планових наукових та науково-дослідних робіт:
керівнику НДР, що фінансується із загального фонду
державного бюджету
керівнику кафедральної НДР
виконавцю НДР
оформлення науково-технічного звіту згідно з вимогами МОН
України
Подання гранту, запиту, наукового проекту (схваленого
Вченою радою)
Отримання позитивного рішення щодо гранту, запиту,
наукового проекту
Виконання гранту
Опублікування наукових праць:
- монографія
КБ - кількість балів;
N - кількість друкованих аркушів;
Д - кількість авторів

- підручник із грифом МОН України або інших
відомств

Кількість балів
3
25
15
5
25
60
200
100
КБ  40

N
Д

КБ  40

N
Д

КБ  10

N
Д

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

- навчальний посібник, словник, довідник
(схвалений Вченою радою)
КБ - кількість балів;
N- кількість друкованих аркушів;
Д - кількість авторів

стаття
- у міжнародних наукометричних базах
(Scopus, Web of Science)
- у міжнародних наукометричних базах
(Index Copernicus)

300
75

4.

- стаття у журналі, затвердженому МОН України як фаховий
- стаття в іншому виданні
- опубліковані матеріали наукової доповіді на конференції
(тези, матеріали конференції):
а) міжнародній
б) всеукраїнській
Керівництво науковою роботою аспірантів та здобувачів
Захист кандидатської дисертації (аспірантом, здобувачем)

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

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
Головному редактору (упоряднику) журналів:
- що затверджені МОН України як фахові
- інші
Патент
Авторське свідоцтво
Робота у складі експертних рад з питань проведення
експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
Акредитаційної комісії, міжгалузевої експертної ради з
вищої освіти Акредитаційної комісії, Науково-методичної
ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН,
робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України
Участь у атестації наукових кадрів як офіційного опонента
та участь у спеціалізованих вчених радах

60
25

10
5
15 за 1 аспіранта,
здобувача
50 (за одну захищену
дисертацію)

40
10
50
30
100
300
150
300
100
20 за 1 випуск
20 за збірник
150
60
25

40

Додаток 2
ЛИСТ-ПОДАННЯ
на участь у другому етапі конкурсу “Кращий 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 другому (заключному) етапі конкурсу “Кращий 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 науково-технічних
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)

Схвалено Вченою радою університету від 27.06.2018 р., протокол № 13.

