
 
ДОДАТОК до АНКЕТИ 

для визначення рейтингу та «Молодий викладач-дослідник»   

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

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

рік захисту. Самозахист –враховується. 

2. Викладання дисциплін англійською мовою. Підготовка навчально-методичних 

матеріалів англійською мовою – назва дисципліни, назва матеріалів. 

3. Частка обсягів виконуваної тематики, що фінансується через ДЕФ університету тис. 

грн. ( календарний рік) : 

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 у виданнях 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.    

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  

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. Участь у конкурсах національного та міжнародного рівнів, Фестивалі «Sikorsky 

Challenge» (подано стартап-проект)». Назва проекту, № реєстрації. 

9. Перелік експонатів та інноваційних проектів, які представлено на науково-технічних 

виставках та заходах – назви експонатів, проектів та виставки на яких виставлялися. 

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.  

12. 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. 

13. Доповіді на конференціях  враховуються лише, якщо їх публікації та цитування 

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

 

http://science.kpi.ua/kvd

