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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення встановлює умови, порядок проведення та організації
щорічного конкурсу «Кращий науковець» (далі – Конкурс) у Національному
університеті «Чернігівська політехніка» (далі – Університет).
1.2. Головною метою Конкурсу є підтримка та стимулювання розвитку
наукових досліджень.
1.3. Конкурс оголошується щорічно наказом ректора Університету і
проводиться за результатами здобутків науковців Університету за календарний рік.
Нагородження переможців відбувається в межах Тижня науки в Університеті
та присвячується Дню науки в Україні.
1.4. Основні вимоги до учасників Конкурсу:
- основне місце роботи – НУ «Чернігівська політехніка»;
- індекс Гірша (h – індекс) не менше 3 згідно з НМБД Google Scholar.
1.5. Переможець Конкурсу визначається за результатами рейтингової оцінки
загального наукового доробку (Додаток А), а також відзначаються переможці від
кожного Навчально-наукового інституту.
2. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
2.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і передбачає
два етапи.
2.2. Для забезпечення щорічного Конкурсу використовується електронна
система звітування (далі – ЕСЗ), що знаходиться на сайті – http://npp.stu.cn.ua.
2.3. Учасники Конкурсу вводять звітні дані за календарний рік у розділі
«Наукова робота» у Системі звітування та оцінювання науково-педагогічного
персоналу.
2.4. Критерії оцінювання та відповідні вагові коефіцієнти (Додаток А), у разі
потреби, можуть щорічно переглядатися та затверджуватися Вченою радою
Університету.
2.5. Перший етап – розгляд документів учасників Конкурсною комісією,
оцінка наукового доробку учасника (Додаток А), складання рейтингу учасників,
подання документів на затвердження до Науково-технічної ради.
2.6. Рейтинговий показник науково-педагогічного працівника визначається
за формулою:
Рейтинговий показник = Сума балів,
де сума балів – це загальна сума, набрана за всіма видами діяльності.
2.7. Персональну відповідальність за достовірність введення даних в ЕСЗ
несе учасник. У разі подання недостовірних даних претендент відсторонюється
від участі в Конкурсі

2.8. За рішенням Конкурсної комісії відповідно до результатів Конкурсу
оформляється протокол її засідання, який затверджується у встановленому
порядку.
2.9. Переможці Конкурсу визначаються Конкурсною комісією на основі
результатів рейтингової оцінки та відкритого обговорення досягнень кожного
учасника Конкурсу. Якщо кілька учасників мають рівну кількості голосів, то
голос Голови комісії є вирішальним.
2.10. Другий етап – за результатами розгляду та обговорення кандидатур
Науково-технічна рада затверджує переможця Конкурсу та відзначає переможців
від кожного Навчально-наукового інституту.
2.11. Кожного з переможців Конкурсу за наказом ректора Університету
нагороджують дипломами (грамотами, подяками) та відзначають грошовими
преміями. Розмір премії визначає ректор.
Проєкт наказу про нагородження вносить Голова конкурсної комісії.
2.12. Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному
вебсайті Університету.

Додаток А
КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ УЧАСНИКА КОНКУРСУ*
№
1
2

3

4
5

6

7
8
9

10

11

Показник
Підготовка наукових кадрів для Університету – захист
докторанта (аспіранта або здобувача)
Отримання міжнародного (державного,
госпдоговірного) фінансування НДР (грант, премія,
стипендії):
- керівник
- відповідальний виконавець
- виконавець (вказується сума грантових коштів, які
надійшли на рахунок університету за звітний
календарний рік)
Виконання НДР в межах робочого часу НПП (за
умови державної реєстрації в УкрІНТЕІ):
- керівник
- відповідальний виконавець
- виконавець
Видання монографії
Публікації у виданнях, що входять до бази даних
SCOPUS (Web of Science) та у вихідних даних яких
вказано НУ «Чернігівська політехніка»:
- у виданнях з міжнародним стандартним номером
періодичного видання ISSN:
1-й і 2-й квартилі (Q1 і Q2)
3-й і 4-й квартилі (Q3 і Q4)
- у виданнях, які мають міжнародний стандартний
книжковий номер ISBN
Наявність за останні п’ять років наукових публікацій
у періодичних виданнях, які включені до
4епозитарії4ної баз, рекомендованих МОН, зокрема
Scopus або Web of Science;
Індекс Гірша масиву публікацій штатного науковопедагогічного або наукового працівника згідно
4епозитарії4ної бази даних Scopus
Індекс Гірша масиву публікацій штатного науковопедагогічного або наукового працівника згідно
4епозитарії4ної бази даних Web of Science
Статті у фахових виданнях України, у вихідних даних
яких вказано НУ «Чернігівська політехніка»:
Категорія А
Категорія Б
Категорія В
Статті у закордонних виданнях, що не мають імпактфактора (іноземною мовою, крім російської) та у
вихідних даних яких вказано НУ «Чернігівська
політехніка»
наявність за останні п’ять років не менше п’яти
наукових публікацій у наукових виданнях, включених
до переліку наукових фахових видань України

25 (15)

Коефіцієнт

0,5*тис. 4епо
0,3*тис. 4епо
0,1*тис. 4епо / кількість виконавців

10
5
2
2*кількість друк. Аркушів/кількість
авторів

20/кількість авторів
15/кількість авторів
10/кількість авторів
5 (не залежно від кількості авторів)
(вказується профіль автора)
індекс*5
(вказується профіль автора)
індекс*5
(вказується профіль автора)

15/кількість авторів
10/кількість авторів
5/кількість авторів
5/кількість авторів

3 (не залежно від кількості авторів)

№
12

18
19

Показник
Публікація тез доповідей за умови підтвердження
особистої участі у конференціях:
- міжнародних (закордоном/в Україні)
- національних
Публікація тез доповідей у разі заочної участі у
конференціях:
- міжнародних (закордоном/в Україні)
- національних
Підготовка студентів-переможців ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади, Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт, дипломних робіт
(підготовка учнів-переможців II та III етапів
всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних
робіт Малої академії наук України)
- 1 місце
- 2 місце
- 3 місце
Участь у журі олімпіад або конкурсів “Мала академія
наук України”
Керівництво НДР студентів з публікацією результатів
роботи (студентами одноосібно при зазначенні у
вихідних даних НУ «Чернігівська політехніка»):
- у виданнях, що входять до бази даних SCOPUS (Web
of Science)
- у фахових виданнях України – категорія А/Б/В
- у закордонних виданнях, що не мають імпактфактора (іноземною мовою, крім російської)
- тез доповідей міжнародних/національних
конференцій
Отримання охоронних документів на об’єкти
інтелектуальної власності:
- авторське свідоцтво
- патент України на винахід
- патент України на корисну модель
Цитування в Google Scholar за календарний рік
Цитування в Scopus за календарний рік

20

Цитування в Web of Science за календарний рік

21

Розміщення в електронному 5епозитарії НУ
«Чернігівська політехніка» власних наукових та
навчально-методичних праць
Робота в складі експертної ради Акредитаційної
комісії; науково-методичної комісії МОНУ та інших
рад (комісії), створених при органах влади:
- голова (заступник)
- член ради (комісії)

13

14

15
16

17

22

Коефіцієнт
(3/2)*кількість тез/кількість авторів
1,5*кількість тез/кількість авторів
(2/1,5)*кількість тез/кількість авторів
1*кількість тез/кількість авторів

5
4
3
5

15
15/10/5
5
3/1
5/кількість авторів
5
3
кількість цитувань*1
кількість цитувань*4
(вказується профіль автора)
кількість цитувань*4
(вказується профіль автора)
(кількість праць / кількість
авторів)/2

10
5

№
23

24

Показник
Робота в складі спеціалізованої вченої ради із захисту
дисертацій; експертної ради; акредитаційної комісії;
науково-методичної комісії МОНУ:
- голова (заступник)
- член ради (комісії), вчений (технічний) секретар
ради (комісії)
- офіційний опонент (докторської/кандидатської
дисертації)
Рецензування наукових статей у фахових виданнях
НУ «Чернігівська політехніка» (інших виданнях) –
українською мовою/іноземною (крім російської)

Коефіцієнт

5
2
1/0,5 за одну роботу
5/8 (3/5)

* рейтинг розраховується на основі даних про наукову діяльності за календарний рік, що
завершився

