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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ІДУЦЗ
26.09.2017 № 143

Положення
про критерії оцінювання наукової діяльності наукових та науковопедагогічних працівників Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту
1. Загальні відомості
1.1. Ключову роль науки в діяльності вищих навчальних закладів
визначено на законодавчому рівні. Зокрема, Законом України “Про Вищу
освіту” зазначено, що “Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у
вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності і
провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в
системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності
університетами, академіями, інститутами є обов’язковим”.
1.2. Статутом Інституту визначені його основні завданнями з наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності, а саме:
здійснення наукових досліджень з проблем навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях;
здійснення прикладних наукових досліджень, наукової і науковотехнічної експертизи стану безпеки потенційно небезпечних об’єктів та
об’єктів підвищеної небезпеки;
інтеграція наукової та інноваційної діяльності Інституту до освітнього і
наукового простору держави з метою розроблення та виконання
пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень,
експериментальних розробок у сфері цивільного захисту;
участь у науково-методичному забезпеченні галузевої вищої освіти у
сфері цивільного захисту, створення навчальної, навчально-методичної,
наукової літератури та інноваційних навчальних технологій;
участь у створенні програмної та методичної бази з організації
навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях і аваріях на
підприємствах, в установах та організаціях України;
підготовка та видання навчальних посібників, науково-, навчальнометодичних розробок, збірників наукових праць, монографій, періодичних
видань щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях,
професійно-технічного навчання спеціалістів рятувальних робітничих
професій, навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів з питань
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, тощо;
розробка проектів та впровадження в установленому порядку
державних стандартів професійно-технічної освіти щодо підготовки
спеціалістів рятувальних професій для потреб служби цивільного захисту.
рецензування наукових статей, монографій, дисертацій з проблематики
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цивільного захисту.
1.3. Основними складовими наукової і науково-технічної діяльності є
наукова робота, науково-організаційна робота та наукове супроводження.
1.4. Метою запровадження системи критеріїв для оцінювання наукової
діяльності наукових і науково-педагогічних працівників Інституту є:
- підвищення ефективності та результативності наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності в Інституті;
- забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання кожного
наукового і науково-педагогічного працівника та структурних підрозділів
Інституту;
- забезпечення змагальності та здорової конкуренції, підвищення
мотивації ефективності наукової праці;
- одержання конкурентоспроможних науково-прикладних результатів;
- забезпечення ефективного розвитку Інституту з використанням
інноваційних технологій, сучасних педагогічних методик та запровадження
своєї наукової школи післядипломної освіти фахівців у сфері цивільного
захисту.
1.5. Положення розроблено з урахуванням вимог законів України “Про
освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”,
“Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки”, “Про інноваційну діяльність”, “Про науковотехнічну інформацію”, наказів Міністерства освіти і науки України від
01 червня 2006 р. № 422 “Щодо Положення про організацію наукової,
науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів
акредитації”, від 07 серпня 2002 року № 450 “Про затвердження норм часу
для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів”, наказу ДСНС
України від 30.07.2013 № 495 “Про затвердження Положення про
організацію наукової і науково-технічної діяльності в ДСНС України”,
Статуту Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, інших
нормативно-правових актів, які регламентують наукову та науково-технічну
діяльність вищих навчальних закладів.
2. Організація та порядок проведення Оцінювання
2.1. Визначення рейтингу провадиться за бальною системою окремо
наукових та науково-педагогічних працівників за основними напрямами
роботи. Кількість балів не є обмеженою. Основними напрямами роботи є:
наукова, науково-технічна та науково-організаційна. Критерії та показники
оцінювання наведено у додатку 1.
2.2. Оцінювання відбувається на добровільних засадах.
2.3. Безпосередня організація і проведення заходу покладається на
відповідні структурні підрозділи (центри, кафедри, відділи, лабораторії,
сектори) за організаційною участю наукового відділу Інституту, контроль –
на заступника начальника Інституту (з науково-дослідної роботи).
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2.4. Підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності
проводиться щорічно у першому кварталі за період минулого календарного
року.
Кожний науковий та науково-педагогічний працівник протягом
календарного року має вести облік показників своєї діяльності. За два тижні
до проведення оцінювання працівники заповнюють та роздруковують листи
самооцінювання (додаток 2), що розглядаються на засіданнях структурних
підрозділів з метою визначення кращого науковця.
Кандидатури кращих науковців, визначені у підрозділах, за поданням
їхніх керівників розглядаються на засіданні науковому семінарі Інституту.
Результати обговорення кандидатур кращих науковців на науковому
семінарі оформлюються відповідним протоколом та подаються на розгляд
конкурсної комісії Інституту з визначення кращого науковця та Вченої ради
Інституту для схвалення.
2.5. Визначений рейтинг кращого наукового та науково-педагогічного
працівника береться до уваги при вирішенні питань щодо представлення до
нагородження грамотами, дипломами, присвоєння почесних звань та інших
видів заохочень.

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