Додаток 1
Критерії та показники оцінювання наукової діяльності
наукових та науково-педагогічної працівників ІДУЦЗ
№
з/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Критерій оцінювання

Показник (у балах
оцінювання)
2
3
1. Наукова робота та наукове супроводження
Робота над дисертаційним Виконання плану за рік (за
дослідженням на здобуття результатами звіту) − 15
наукового ступеня
Успішний захист дисертації
“доктора філософії”
− 100
(кандидат наук)
Робота над дисертаційним Виконання плану за рік (за
дослідженням на здобуття результатами звіту) − 20
наукового ступеня
Успішний захист дисертації
“доктора наук”
− 150
Формування тематики
Підготовка пропозицій
наукових досліджень
(пояснювальна записка,
заявка на виконання НДР
(ДКР)) – 20
Розроблення технічного
завдання на виконання НДР
(ДКР) – 20
Експертиза заявки на
виконання НДР (ДКР)) – 20
Експертиза Плану наукової і
науково-технічної
діяльності – 20
Проведення наукових
Керівник НДР (ДКР) − 50
досліджень (у поточному
Відповідальний виконавець
році)
НДР (ДКР) − 50
Виконавець НДР (ДКР) − 30

1.5

Впровадження НДР (ДКР)

1.6

Робота над монографією

Примітки
4

При
недотриманні
термінів
виконання
кількість балів
зменшується у
2 рази
За винятком
підручників,
навчальних
посібників,
посібників

За умови отримання акту
впровадження:
Керівник НДР (ДКР) − 30
Відповідальний виконавець
НДР (ДКР) − 20
Виконавець НДР (ДКР) − 10
Виконання плану роботи
Кількість
над монографією (за рік) −
балів

15
Видання монографії − 60

1.7

Рецензування наукових
праць

1.8

Надання відгуку на
автореферат

1.9

Опанування дисертації

1.10 Керівництво
(консультування)
1.11 Наукові публікації

1.12 Участь у наукових
конференціях (семінарах)

Рецензування наукових
звітів, монографії,
підручника, навчального
посібника − 20
Рецензування дисертації,
магістерської роботи − 20
Рецензування наукової
статті, конкурсних
матеріалів тощо − 10
Дисертації на здобуття
наукового ступеня “доктор
філософії” (кандидат наук) −
15
Дисертації на здобуття
наукового ступеня “доктор
наук” − 20
На здобуття наукового
ступеня “доктор філософії”
(кандидат наук) − 20
На здобуття наукового
ступеня “доктор наук” − 30
Докторанта − 50
Аспіранта (ад’юнкта) − 50
Магістранта − 30
Статті у зарубіжних
журналах − 30
Статі у фахових виданнях −
20
Тези наукових конференцій
− 10
Виступи на наукових
конференціях (семінарах):
Міжнародних − 40
Всеукраїнських − 30
У системі ДСНС
(міжвузівських) − 20
Інституту − 10
Участь у наукових заходах
(без виступу) − 5

розподіляєтьс
я пропорційно
до кількості
авторів
За кожну
рецензію

За кожний
відгук

За кожну
публікацію
кількість балів
розподіляється
пропорційно
до кількості
авторів

1.13 Раціоналізаторська та
винахідницька діяльність

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Проведення патентних
Кількість
досліджень – 30
балів
Оформлення заявки на
розподіляєтьс
винахід (корисну модель) − я пропорційно
30
до кількості
Оформлення авторського
авторів
свідоцтва − 10
Отримання патенту на
винахід (корисну модель) −
40
Отримання авторського
свідоцтва − 10
2. Науково-організаційна робота
Керівництво напрямом
Навчальним − 10
Заступники
діяльності Інституту
Науковим − 10
начальника
Інституту
Керівництво підрозділом
Науковим центром − 5
Начальники
Кафедрою − 5
(завідувачі)
Відділом − 5
відповідних
підрозділів
Робота в складі Вченої
Голова ради − 15
ради Інституту
Учений секретар − 15
Член ради − 10
Організація постійноГолова семінару − 15
діючого Наукового
Заступник Голови – 10
семінару Інституту
Секретар − 10
Член організаційного
комітету − 5
Участь у роботі
Член ради − 10
спеціалізованої вченої
ради
Організація та проведення Керівник робочої групи
Кількість балів
наукової конференції
(відповідальний за
збільшується
(семінару)
організацію і проведення
залежно від
конференції) 30
рівня заходу:
Заступник керівника
Міжнародний −
робочої групи− 20
х2
Члени робочої групи − 10
Всеукраїнській −
(кожному)
х 1,5
Участь у роботі науковоЧлен президії науковотехнічної ради ДСНС
технічної ради − 20
України
Член секції науковотехнічної ради − 20
Доповідь на засіданні – 20

2.8

Робота у редакційній
колегії наукового видання
Інституту

Технічний редактор − 30
Супровід перекладу на
іноземну мову − 30

2.9

Підготовка плануючих та
звітних документів
Інституту за напрямом
наукової діяльності

План наукової і науковотехнічної діяльності
Інституту на поточний рік
− 20
Звіт про наукову і науковотехнічну діяльність
Інституту за минулий рік −
20
Проведення заходів щодо
За кожну НДР
реєстрації НДР (ДКР)
(ДКР)
(підготовка РК, реєстрація)
− 10
Проведення заходів щодо
постановки на облік НДР
(ДКР) (підготовка ОК, ІК,
реєстрація) − 10

2.10 Методичне
супроводження НДР
(ДКР)

Заступник начальника Інституту
(з науково-дослідної роботи)
підполковник служби цивільного захисту

За кожне
видання, що
вийшло у
поточному році

А.В. Пруський

