
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРАЩОГО НАУКОВЦЯ РОКУ  

УМАНСЬКОГО НУС 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення встановлює умови, порядок організації і проведення конкурсу 

«Кращий науковець року Уманського національного університету 

садівництва» (Уманського національного університету надалі – УНУС). 

1.2. Метою конкурсу є презентація наукової та інноваційної діяльності кращих 

науковців університету, стимулювання їхньої науково-педагогічної діяльності 

для підвищення ефективності навчального процесу в УНУС та підвищення 

ефективності науково-дослідної роботи в університеті. 

1.4. У конкурсі «Кращий науковець року» можуть брати участь науково-педагогічні 

та наукові працівники, а також співробітники науково-дослідних лабораторій. 

1.5. Конкурс проводиться щорічно на початку року за результатами наукових 

здобутків науковців за попередній календарний рік. 

1.6. Визначення кращого науковця здійснюється у відповідності з розробленими 

критеріями, механізмом оцінювання та підведення підсумків наукової роботи 

відповідного року. 

 

2. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

2.1. Визначення кращих науковців року Уманського національного університету 

садівництва здійснюється комісією, яка створюється наказом ректора.  

2.2 Процедура проведення конкурсу має відкритий характер і передбачає 

проведення його в такій послідовності : 

- у встановлені строки претендентами подаються розрахунки рейтингової 

оцінки за встановленою формою відповідно до зазначених критеріїв (додаток), 

підписані претендентом і завідувачем кафедри; 

- рейтингова комісія розглядає подані документи і виносить рішення. 

2.3. Процедура проведення конкурсу включає такі етапи: 

- підготовка матеріалів, необхідних для проведення рейтингового оцінювання; 

- реєстрація матеріалів у рейтинговій комісії та їх попередній розгляд; 

- проведення експертизи (вивчення рейтинговою комісією документів, що 

підтверджують досягнення номінанта); 

 - підведення підсумків рейтингового оцінювання та визначення переможців. 

2.4. Відповідальність за достовірність даних щодо рейтингової оцінки несе 

претендент на здобуття звання «Кращий науковець року» та завідувач 

кафедри, на якій працює претендент. У разі необ’єктивного визначення 

рейтингової оцінки претендент відсторонюється від участі в конкурсі.  

2.5. Рейтингова комісія має право затребувати підтверджуючі матеріали щодо 

рейтингових показників претендента; 

2.6. За результатами конкурсного відбору рейтингова комісія визначає кращих 

науковців УНУС – І місце, ІІ й ІІІ місця; 



2.7. У відповідності до умов Колективного договору та Положення про 

преміювання працівників Уманського національного університету 

садівництва, переможцям виплачується винагорода. 

2.6. Результати рейтингу затверджуються наказом ректора і доводяться до відома 

всіх структурних підрозділів університету, викладачів і студентів.  

2.7. Церемонія нагородження найкращих науковців проводиться на урочистих 

зборах, присвячених Дню науки. 

Додаток  

Рейтингова оцінка діяльності учасника  

конкурсу  «Кращий науковець року УНУС» 

Кафедра _______________________________________________________ 

Номінант ______________________________________________________ 
                                       (ПІБ)  
Посада _________________________________________________________ 

Науковий  ступінь, вчене звання __________________________________ 
 

Назва показника 

Значення  

показник

а 

Кількіст

ь балів 
Оцінк

а 

1. Наявність наукового ступеня:     

 кандидата наук  5  

 доктора наук  10  

2. Наявність вченого звання:    

 доцента  10  

 професора  20  

3. Робота над науковими темами (із 

зазначенням назви, балів за кожну): 
   

 держбюджетною, госпрозрахунковою 

темою 
   

- керівник теми   150  

- виконавець окремих розділів  50  

4. Публікації (балів за кожну, розділених 

на співавторів):  
   

 монографії  50  

 статті у фахових виданнях (з Переліку 

МОН України) 
 30  

 статті у виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз 

даних Scopus, Web of Science 

 200  

 статті у інших виданнях  15  

 тези доповідей конференцій:    

o Міжнародних, опублікованих за 

кордоном 
 50  



o Міжнародних, опублікованих в 

Україні 
 15  

o Всеукраїнських  10  

o інших  5  

5. Отримання патенту, авторського 

свідоцтва та ін. охоронних документів 

(балів за кожен, розділених на співавторів) 

 100  

6. Участь в організації та проведенні 

конференцій, симпозіумів, семінарів (балів 

за кожну): 

   

 голова оргкомітету  20  

 секретар оргкомітету  15  

 член оргкомітету  10  

7. Наукові доповіді на конференціях, 

симпозіумах, семінарах(балів за кожну за 

особистої участі):  

   

 Міжнародних, що проводились за 

кордоном 
 100  

 Міжнародних, що проводились в 

Україні 
 30  

 Всеукраїнських   20  

 інших  10  

 Участь у виданні наукового збірника 

(журналу) (балів за кожний випуск):  
   

 відповідальний редактор  25  

 заступник редактора  15  

 член редколегії  10  

8.  Участь у виставках досягнень науково-

технічного прогресу  
   

 Міжнародних  25  

 Всеукраїнських   10  

 інших  5  

9. Підготовка:     

 - кандидатів наук (балів за кожного 

кандидата) 
 50  

 -  докторів наук (балів за кожного 

доктора) 
 100  

10. Участь у роботі спеціалізованих рад з 

захисту дисертацій (за кількістю засідань) 
   

 голова (заступник) ради   20  

 секретар ради  15  

 член ради  10  



11. Участь у підготовці та проведенні  

Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових робіт 

   

І туру    

 голова оргкомітету  10  

 секретар оргкомітету  5  

 член оргкомітету  2  

IІ туру    

 голова оргкомітету  20  

 секретар оргкомітету  10  

 член оргкомітету  5  

12.  Підготовка студентів до  І туру 

Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових робіт 

(балів за кожного): 

   

 1 місце  10  

 2 місце  7  

 3 місце  5  

 учасник  2  

13.  Підготовка студентів до ІІ туру 

Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсів студентських наукових робіт 

(балів за кожного):: 

   

 1 місце  20  

 2 місце  15  

 3 місце  10  

 учасника  5  

14. Підготовка студентів до Міжнародних 

та Всеукраїнських конференцій (балів за 

кожного): 

   

 Диплом 1 ступеня   10  

 Диплом 2 ступеня  7  

 Диплом 3 ступеня  4  

 учасник  2  

15. Підготовка студентів до щорічної  

студентської наукової конференції УНУС 

(балів за кожного): 

   

 Диплом 1 ступеня   7  

 Диплом 2 ступеня  5  

 Диплом 3 ступеня  3  

 учасник  1  

16. Керівництво студентським науковим  10  



гуртком 

17. Отримано грантів на учать у 

міжнародних програмах (балів за один 

грант із зазначенням назви, розділених на 

колектив учасників) 

 

300 

 

Закордонне стажування   100  

РАЗОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ 
Х Х  

 

   

Дата Підпис (ПІБ Номінанта) 

 

Завідувач кафедри 
  

(назва кафедри) Підпис (ПІБ Завідувача кафедри) 

 


