
  

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 
Н  А  К  А  З   №  2- 155 

 

м. Київ        « 10  » листопада 2016 р. 
 

Про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник-2016», «Молодий 
викладач-дослідник-2016» 

 
 

На виконання Стратегії розвитку НТУУ "КПІ" на 2012-2020 роки та 

рішень Вченої ради (протоколи № 9 від 1 жовтня 2007 р. та  від 3 жовтня 2011 

р., протокол № 1 від 16 січня 2012 р.,протокол № 10 від 3 листопада 2014 р., 
протокол № 11 від 7 листопада 2016 р), з метою мотивування штатних 

провідних викладачів та молодих викладачів університету, які поєднують 

сучасний рівень викладання з активною науковою діяльністю, широко 

залучають до наукового пошуку аспірантів і студентів 
 

Н А К А З У Ю: 
1. Оголосити конкурс на номінації «Викладач-дослідник» та «Молодий 

викладач-дослідник» у 2016 навчальному році. Департаменту науки та 

інноватики  здійснити інформування про умови його проведення відповідно 

«Положення про конкурс на номінацію «Викладач-дослідник» та «Молодий 

викладач-дослідник». (Додаток 1). 
2. Заповнені анкети з додатком що підтверджує кожен показник (Додаток 2) 
подаються особисто викладачами до організаційно-аналітичного відділу НДЧ 

Департаменту науки та інноватики (корп.1, к.138, тел.204-92-00, Савич О.В.) 
за встановленою формою до 12 грудня 2016  року.  
3. Експертно-правовій комісії, науково-організаційній комісії та комісії з 

розподілу та контролю використання бюджетних коштів на науку  Вченої ради 

університету розглянути кандидатури викладачів та рекомендувати 
кандидатури переможців конкурсу Вченій раді на затвердження. 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової 

роботи  Ільченка М.Ю.  
 
 Ректор      Згуровський М.З. 

 



 

Проект наказу вносить :   

Проректор з наукової роботи  

________________ М.Ю.Ільченко 

 

 
 
 
«УЗГОДЖЕНО»  
Перший проректор  
__________________    Ю.І.Якименко  
 

Нач. ВКАС  

____________________ Л.П.Андрейчук  

 

Юрисконсульт  

___________________ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП № ______ 

Надруковано в 3-х  примірниках 

на 1 аркуші кожний 

Вик. Савич О.В. т.204-92-00 

Друкувала: Гренкова Н.Л.  

08.11.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок розсилки:  

1 – загальний відділ 

2 – НДЧ 

3 – ВКАС 

 
 



 

Додаток 1 
          до наказу № 2- 155   від    10.11.2016 року 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з наукової роботи 
       НТУУ "КПІ"  

 
_____________ Ільченко М. Ю. 

   
П О Л О Ж Е Н Н Я  

про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник»,  
«Молодий викладач-дослідник» 

У конкурсі на здобуття номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-
дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є НТУУ 

"КПІ" (не менше ніж 0,25 ст. викладача), які окрім основної викладацької роботи 

проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, 

здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх 

робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, 

новаторських підручниках. 
Для учасників конкурсу на здобуття номінації «Молодий викладач-дослідник» 

вік не повинен  перевищувати 35 років  на час чергового конкурсу. 
Особи, які займають адміністративні посади згідно Закону України «Про вищу 

освіту»  (ректор, проректор, декани) не можуть брати участь у конкурсі. Викладачі, що 

беруть участь у конкурсі, повинні мати педагогічне навантаження згідно нормативів, в 

т.ч. аудиторне не менше 100 год., а також виконувати держбюджетні і госпдоговірні 

роботи та забезпечувати обов’язкову підготовку наукових кадрів. 
Претендент повинен відповідати основним критеріям визначення номінації 

«Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник». (Анкета) 
У випадку, коли претендент є професором, завідувачем кафедри, то 

додатково до показників анкети враховується наявність аспірантів, докторантів та 

офіційно затверджених здобувачів, і ефективність випуску з аспірантури - за  

даними аспірантури і докторантури університету, а також  педагогічне навантаження – 
за даними навчально-організаційного управління. 

Особи, які відзначені Державними нагородами України, розглядаються на 

загальних умовах згідно визначених критеріїв.  
Дольова участь у загальних обсягах виконуваної тематики обчислюється 

наступним чином: керівнику теми - 0,5; відповідальному виконавцю –  0,3; 
виконавцям – 0,2. 

До участі у конкурсі подаються такі матеріали: заповнені анкети з 

роз’ясненнями у додатку по кожному показнику, які підтверджують досягнення 

учасника конкурсу (Анкета з додатком-поясненням додається). 
Данні в Анкеті надаються за результатами науково-педагогічної діяльності 

номінантів за поточний навчальний рік  (01.09.2015 р. – 31.08.2016 р.) 
Подання матеріалів на конкурс здійснюється особисто викладачами. Розгляд 

кандидатур на кафедрі не є обов’язковим. 
 Невірно оформлені, змінені форми анкети, подані без додаткових матеріалів 

роз’яснень за кожним пунктом анкети вважаються не дійсними і до розгляду не 
приймаються. 



 

Розгляд кандидатур проводиться експертно-правовою комісією, науково-
організаційною комісією та комісією з розподілу та контролю використання 

бюджетних коштів на науку  Вченої ради університету. 
Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та 

інноватики  Вченій раді університету до затвердження. 
Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо 

переможців конкурсу в номінаціях «Викладач-дослідник» та  «Молодий викладач-
дослідник». 

Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.  
На основі рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом 

встановленого  зразка  та  встановлюється  надбавка  до заробітної плати в розмірі 
20 % від посадового окладу терміном на один рік (за рахунок загального і 

спеціального фондів) за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів 

за останній рік  (1.09.2015 р. – 31.08.2016 р.)  
Після закінчення вищевказаного терміну викладач може знову претендувати на 

це звання за умови відповідності основним критеріям, за якими формується рейтинг 

викладача-дослідника.  
У межах конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-

дослідник» за окремими, попередньо визначеними найважливішими показниками  

можуть визначатися переможці з номінації  «Лідер року». 
Найважливіші показники, за якими визначаються переможці з номінації  

«ЛІДЕР РОКУ»: 
1. Лідер з  обсягів виконуваної тематики (враховуються обсяги на замовлення 

підприємств й організацій України та на замовлення компаній інших країн). 
2. Лідер з інноваційної діяльності (враховуються проекти виконані в середовищі 

наукового парку оформлені через бухгалтерію наукового парку, продані 
ліцензії). 

3. Лідер з підготовки наукових кадрів (враховуються захищені під керівництвом 

номінанта докторські та кандидатські дисертації). 
4. Лідер з наукових досягнень студентів (враховується кількість студентів-

переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів дипломних робіт, олімпіад 

у яких керівником був номінант). 
5. Лідер з міжнародного визнання публікацій (враховується  кількість 

публікацій та цитування в наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, 
Сореrnicus). 

Претенденти номінації  «Лідер року» визначаються з викладачів,  які брали 

участь у конкурсі, мають вагомі результати за окремими критеріями визначення 

номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник», але не ввійшли до 

числа переможців. 
Переможці з номінації  «Лідер року» не обов’язково визначаються кожен рік.   
На основі рішення Вченої ради викладачам, переможцям в номінації  «Лідер 

року» видається Диплом та встановлюється надбавка до заробітної плати в розмірі 

10%  (за рахунок загального і спеціального фондів) від посадового окладу терміном на 

один  рік.  
  



 

 
 

А Н К Е Т А  
для визначення рейтингу «Викладач-дослідник-2016» та «Молодий викладач-дослідник-2016»   

 

 _________            
( ступінь, прізвище, ім’я, по-батькові (укр./англ.), факультет, кафедра, посада) 

К р и т е р і ї  Кількість  
Захищено під керівництвом номінанта кандидатських дисертацій (прізвища у додатку)   

Захищено під керівництвом номінанта докторських дисертацій (прізвища у додатку)  

Частка обсягів виконуваної тематики, що фінансується через ДЕФ 

університету тис. грн:          за рахунок держбюджету   
 

тис.грн 
 – на замовлення підприємств і організацій України  

– на замовлення компаній інших країн  
тис.грн 
тис.грн 

Публікації у виданнях:                            фахових України  
 закордонних 
 індексованих у наукометричних БД* Scopus, Web 

               of Science, для соціо-гуманітарних - Copernicus       (2015/2016рр.) 

 

/ 

Кількість цитувань у наукометричних БД Scopus, Web of Science, Copernicus (2015/2016рр.) / 
Індекс Хірша (h-індекс) номінанта (2015/2016рр.) 
                                                       у наукометричній БД Scopus, Web of Science, Copernicus / 

Публікації у Google Scholar  

Кількість цитувань Google Scholar  

Індекс Хірша (h-індекс)  Google Scholar  

Отримано охоронних документів на об’єкти інтелектуальної  власності:  - 

– патенти на виноходи   

– патенти на корисну модель  
Продано ліцензій    
Обсяги інноваційних проектів, що виконано у науковому парку тис.грн 

Кількість експонатів, які представлено на виставках з питань національної безпеки  та 
оборони 

 

Навчальні посібники  з грифом Вченої ради КПІ  (кількість стор. підготовлених автором)  

Підручники з грифом Вченої ради КПІ      (кількість стор. підготовлених автором)  
Опубліковано монографію (кількість співавторів не перевищує п’яти)  у видавництвах: 

 Закордонних, виданих мовами ЄС(к-ть стор. підготовлених автором) 
 

 з грифом Вченої ради КПІ  (к-ть стор. підготовлених автором)  
 інші  (кількість стор. підготовлених автором)  

Керівництво науковими роботами, дипломними роботами та проектами, що отримали 
призове місце на конкурсах, (надати прізвища студентів у додатку) на рівні:  

– України 
– міжнародних 

 
 
 
 

Керівництво студентами, що отримали призове місце на олімпіадах, (надати прізвища 
студентів у додатку) на рівні:  – України 

 

– міжнародних  
Визнання наукової роботи  номінанта:     - Державні премії, премії Президента України  

              - нагороди Верховної ради, Кабінету Міністрів  України  

Примітка:     Показники надаються за період з 01.09.2015 р. по 31.08.2016 р. Бланк Анкети не змінювати.  
 Анкета без додатку,  що підтверджує кожен показник, до участі не приймається.  

 

Кандидат на номінацію     /     / 

Для викладача до 35 років  
дата та рік народження   Додаток 2 -1 

до наказу № 2- 155   від  10.11.2016 р. 



 

 
 
 

ДОДАТОК до АНКЕТИ 
для визначення рейтингу «Викладач-дослідник-2016»  
та «Молодий викладач-дослідник-2016»  НТУУ «КПІ» 

_________            
(прізвище, ім’я, по-батькові, факультет) 

1. Захищено під керівництвом номінанта кандидатських дисертацій – надати прізвища та 

рік захисту. Самозахист –враховується. 
2. Захищено під керівництвом номінанта докторських дисертацій – надати прізвища та 

рік захисту. Самозахист –враховується. 
3. Частка обсягів виконуваної тематики, що фінансується через ДЕФ університету тис. 

грн.: 
а) для кожної теми держбюджету  надається № теми з літерою ф – фундаментальна 

або п – прикладна, загальний обсяг .   
б) для тематики на замовлення підприємств і організацій України надається № 

договору,  загальний обсяг. (Зареєстровані в університеті). 
в) на замовлення компаній інших країн надається №  контракту,  загальний обсяг в 

національній валюті (тис.грн.)  (Зареєстровані в університеті). 

Дольова участь в загальних обсягах виконуваної тематики обчислюється наступним 

чином: керівнику теми - 0,5; відповідальному виконавцю – 0,3; виконавцям – 0,2.  

4. Для показників публікації у виданнях: фахових України,  закордонних, навчальні 

посібники,  підручники, монографії, надати перелік за формою 11  за підписом   

декана/зав.кафедри, та номінанта. (Увага ! За рішенням Вченої ради університету 

03.11.2014 р. у конкурсі наводяться монографії кількість співавторів яких не 

перевищує п’яти).  

5. Публікації  індексованих в міжнародних наукометричних БД Scopus - 
показники  Кількість цитувань у наукометричних БД Scopus, Web  of Science, для 

соціо-гуманітарних - Copernicus  та  Індекс Хірша (h-індекс) номінанта  враховується 

на основі зміни показника за останні 2 роки для відстеження динаміки.  

Джерела наукометричної інформації - персональні профілі науковців в БД Scopus  та 

Web of Science .   Роздрукувати отримані дані.  Інструкція - http://science.kpi.ua/kvd-2016  

6. Публікації у Google Scholar, кількість цитувань Google Scholar, індекс Хірша (h-індекс)  

Google Scholar  
Джерело наукометричної інформації - персональний профіль  Google Scholar -. 
Роздрукувати отримані дані.  Інструкція - http://science.kpi.ua/kvd-2016  

7. Отримано охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності – патенти на 

корисну модель № патенту, рік публікації, окремо патенти на винахід. Надати № 

ліцензійного договору рік. (свід-ва авторського права  враховувати тільки на рівні 

рейтингу НПП). 
8. Обсяги інноваційних проектів (тис.грн) виконаних у Науковому парку (розрахування 

див.п.3) 
9. Перелік представлених експонатів на виставках з питань національної безпеки  та 

оборони  – назви експонатів та виставки на яких виставлялися. 

Додаток 2-2  
до наказу № 2-155  від  10.11. 2016 р. 
 

http://science.kpi.ua/kvd-2016
http://science.kpi.ua/kvd-2016


 

10. Керівництво науковими роботами, дипломними роботами та проектами, що отримали 

призове місце на конкурсах  - надати прізвища студентів, група, назва роботи, назва 

конкурсу. 

11. Керівництво студентами, що отримали призове місце на олімпіадах  - надати прізвища 

студентів, група, олімпіада.Визнання наукової роботи  номінанта - №№, указів, 

постанов, дата, рік. За  які саме наукові досягнення отримані нагороди. Зверніть увагу 

на вимоги про надання даних в пп.нагород. 
12. Доповіді на конференціях  враховуються лише, якщо їх публікації та цитування 

відповідають умовам пп.5, всі інші враховуються тільки на рівні рейтингу НПП. 
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