
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Н А К А З 

 

« 04 » квітня      2016р.               № 179 ОД 

м. Харків 

 

Про проведення щорічного 

конкурсу «Кращий молодий  

науковець року НТУ «ХПІ»» 

 

 

Для виявлення талановитої молоді та підтримки наукових досліджень молодих 

науковців НТУ «ХПІ», підготовки до участі у республіканських молодіжних 

програмах, конкурсах  
 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Провести в університеті щорічний конкурс «Кращий молодий 

науковець року НТУ «ХПІ». 

2. Правлінню секцій молодих вчених НТУ «ХПІ»: 

2.1. Організувати прийом до 29 квітня пакетів документів, що включають 

рейтингову оцінку діяльності  молодих   науковців   за   попередній 

календарний рік (див. додаток), перелік публікацій та копії документів, які 

підтверджують рейтингову оцінку учасника конкурсу, анотацію про основні 

наукові досягнення за рік, фотографію в електронному вигляді. 

2.2. Розглянути документи претендентів на звання «Кращий молодий 

науковець року НТУ «ХПІ»» та  до 13 травня подати на розгляд правління ради 

молодих вчених НТУ «ХПІ» протокол засідання секції молодих вчених з 

переліком претендентів та їхні пакети документів. 

3. Правлінню ради молодих вчених НТУ «ХПІ» до дня науки (третя 

субота травня) визначити переможців конкурсу за секціями і переможця 

конкурсу із запропонованих секціями молодих вчених кандидатур та подати 

пропозиції вченій раді університету. 

 Додаток на трьох  листах. 
 

Підстава: службова голови ради молодих вчених доц. ТОМАШЕВСЬКОГО Р.С.  
 

 

 

Ректора                    Є. І. Сокол 



 

Додаток 
до наказу №  
від 04. 04.2016р.  
 

Рейтингова оцінка діяльності молодого науковця за ______ календарний рік 
прізвище, ім'я та по батькові, посада, дата народження 

№ Вид роботи 
Кіль-
кість 

Вартісні бали за одиницю 

Документ, 
який 

підтверджує 
достовірність 

1 2 3 4 5 
1. Наукові публікації 

1.1. Монографії  

к-ть стор.
,

5 (к-ть авторів)
k m 



 

1 видання укр. або рос. мовами;
де =

2, видання іноземною мовою;
k





 

1, в галузі природн. або техн. наук;
=

0,7, в галузі економіко-гуманіт. наук.
m





 

Оригінал або 
копія першої 
та другої 
сторінок, 
завірені 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих 
вчених НТУ 
«ХПІ» 

1.2. Статті в журналах, що 
входять до 
міжнародних 
науковометричних баз 
даних (SCOPUS, 
Webometrics  та ISI 
Master Journal List) 

 15
,

к-ть авторів
k   

1,кількість сторінок статті до 4-х включно;

де = 2, кількість сторінок статті від 5 до 8-ми включно;

3, кількість сторінок більше 8-ми. 

k







 

Копія або 
оригінал 
наукової 

публікації, 
завірена 

завідувачем 
кафедри та 

головою ради 
молодих 

вчених НТУ 
«ХПІ» 

1.3. Статті в журналах, що 
написані англійською 
або німецькою мовами 
та надруковані 
закордоном 

 8
,

к-ть авторів
k   

1,кількість сторінок статті до 4-х включно;

де = 2, кількість сторінок статті від 5 до 8-ми включно;

3, кількість сторінок більше 8-ми. 

k







 
1.3. Статті в журналах, що 

вийшли за кордоном 
але написані 
українською або рос. 
мовами  або статті 
англійською мовою, що 
надруковані в Україні 

 6
,

к-ть авторів
k   

1,кількість сторінок статті до 4-х включно;

де = 2, кількість сторінок статті від 5 до 8-ми включно;

3, кількість сторінок більше 8-ми. 

k







 

1.4. Статті у фахових 
виданнях України, 
статті  

 4
,

к-ть авторів
k   

1,кількість сторінок статті до 4-х включно;

де = 2, кількість сторінок статті від 5 до 8-ми включно;

3, кількість сторінок більше 8-ми. 

k







 
1.5. Статті у виданнях 

України, що не є 
фаховими, публікації в 
матеріалах (працях) 
всеукраїнської 
конференції, публікації 
в матеріалах (працях) 
міжнародних 
конференцій 

 2
,

к-ть авторів
m k   

 
1,видання в Україні;

=
2, видання за кордоном.

m




 

1,кількість сторінок статті до 4-х включно;

де = 2, кількість сторінок статті від 5 до 8-ми включно;

3, кількість сторінок більше 8-ми. 

k







 
 



 

1 2 3 4 5 
2. Отримання охоронних документів 

2.1. Патенти на корисні 
моделі 

 4
,

к-ть авторів
k   

1,видання в Україні;
де =

2, видання за кордоном.
k





 

Копія 
охоронного 
документа 
(рішення про 
його видання), 
завірена 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих 
вчених НТУ 
«ХПІ» 

2.2. Патенти на винаходи 
або на промислові 
зразки 

 

8
,

к-ть авторів
k   

1,видання в Україні;
де =

2, видання за кордоном.
k





 

3. Доповіді на конференціях, симпозіумах 
3.1. Виступи на 

всеукраїнських 
конференціях 

 
0.2 

Копія 
документа, 
який 
підтверджує 
участь у роботі 
конференції 
(копія  по-
свідчення, 
сертифіката 
учасника 
конференції 
тощо), завірена 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих 
вчених НТУ 
«ХПІ» 

3.2. Виступи на 
міжнародних 
конференціях 

 

0.3 

4. Участь у науково-дослідних роботах (НДР, госпдоговори, гранти) 
4.1. Керівник  10 ,k  

1, вітчизняні НДР;
де =

2, міжнародні НДР.
k





 

Титульна 
сторінка та 
перелік 
виконавців 
науково-
дослідної 
роботи з візою 
завідувача 
кафедри 

4.2. Відповідальний 
виконавець 

 5 ,k  

1, вітчизняні НДР;
де =

2, міжнародні НДР.
k





 

4.3. Виконавець  ,k  

1, вітчизняні НДР;
де =

2, міжнародні НДР.
k





 

5. Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів 
5.1. Керівництво науковою 

роботою аспірантів 
або/та здобувачів 

 

3 

Перелік 
аспірантів 
або/та 
здобувачів з 
візою 
завідувача 
кафедри 

6. Робота зі студентами 
6.1. Опублікування статей 

або тез в матеріалах 
(працях) конференцій 
під керівництвом 
учасника конкурсу 
«Кращий молодий 
науковець року» 
(автором є студент) 
 
 
 

 

1 (але загалом не більше 5 балів) 

Копія статті 
або тез із 
вказанням 
прізвища 
керівника та 
візою 
завідувача 
кафедри 



 

1 2 3 4 5 
6.2. Захисти 

кваліфікаційних 
магістерських робіт 
під керівництвом 
учасника конкурсу 
«Кращий молодий 
науковець року»   

 

2 (але загалом не більше 8 балів) 

Перелік 
магістрів з візою 
завідувача 
кафедри 

7. Перемоги у конкурсах 
7.1. Перемоги у виставках 

та ярмарках 
 

3 ,k  

1, в Україні;
де =

2, за кордоном.
k





 

Копія диплому 
(грамоти) про 
перемогу у 
виставці або 
ярмарку, 
завірена 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих вчених 
НТУ «ХПІ» 

8. Інше 
8.1. Опонування 

дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 

 
кандидата наук: 15; 

Автореферат  

8.2. Написання відгуків на 
автореферати 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня 

 

кандидата наук: 2 

Оригінал або 
копія відгуку, 
завірена вченим 
секретарем НТУ 
«ХПІ» 

8.3. Участь у роботі 
оргкомітетів 
конференцій 

 

8 ,k  

1, в Україні;
де =

2, за кордоном.
k





 

Копія титульної 
сторінки 
(вихідні данні 
видання, список 
комітету) , 
завірена 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих вчених 
НТУ «ХПІ» 

8.4. Співробітництво з 
представниками малої 
академії наук України 

 

до 5 

Службова 
записка 
керівництва 
кафедри або 
факультету із 
зазначенням 
заходів в яких 
приймав участь 
конкурсант 

8.5. Участь у громадських 
заходах та прийняття 
активної участі у житті 
НТУ «ХПІ»  

 

до 20 

Службова 
записка 
керівництва 
НТУ «ХПІ» із 
зазначенням 
заходів в яких 
приймав участь 
конкурсант  

 
 
       
          Секції та правління секцій молодих вчених НТУ «ХПІ», положення про щорічний конкурс «Кращий 

молодий науковець року» НТУ «ХПІ»: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/nauka/konkursy/ 
 

http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/nauka/konkursy/

