
Додаток 1 
ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

З А П И Т 
(рейтинговий лист) 

 
до участі в конкурсі 

“Кращий молодий вчений” 
 
 
 
 
 
 
 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

Напрям Технічний Економічний Архітектурний 

□  □  □  
 
 
 
 
 
 
 

Дніпро 
2022 



 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Проректор з наукової роботи   
 
 
__________________________ 

(підпис) 
“_____”_____________2022 р. 

 
 

 
Особисті дані учасника конкурсу 

 
 

1 Прізвище, ім’я, по 
батькові 

 
2 Дата народження  
3 Стать  

4 
Посада, місце роботи 
(кафедра, факультет/ 
підрозділ)  

 

5 Науковий ступінь  
6 Вчене звання  

7 
Адреса, контактні 
телефони (роб., моб., e-
mail) 

 

8 Повна адреса ЗВО/НДУ  

9 Спеціальність 
(шифр, назва) 

 

10 
Напрям Технічний Економічний Архітектурний 

□  □  □  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рейтингові дані 
 

1. Навчально-методична робота молодого вченого1 
 

Код Показник 
Кількість 
балів за 

показник 

Кількість 
одиниць за 
показником 

Сумарна 
кількість 

балів 

 
Примітка 

1.1 Видання підручника з 
грифом МОН 40 

  За 2021 
календ. р. 
Перелік 

наводиться у 
Додатку №1  

1.2 
Видання навчального 
посібника з грифом 
МОН 

35 

  За 2021 
календ. р. 
Перелік 

наводиться у 
Додатку №1 

 
 

2. Науково-дослідна діяльність молодого вченого 
 

Код Показник 
Кількість 
балів за 

показник 

Кількість 
одиниць за 
показником 

Сумарна 
кількість 

балів 
Примітка 

2 Виконання НДР 

2.1 

Держбюджетна НДР: 
 керівник 
 відповідальний 
виконавець 

 виконавець 

 
див. 

примітку 2 

  Назва теми, 
роки 

виконання. 
Підтверджу-

ється 
довідкою з 
НДЧ ЗВО 

2.2 

Госпдоговірна НДР2: 
- керівник 
- відповідальний вико-

навець 
- виконавець 

 
 

див. 
примітку 2 

  Назва теми, 
роки 

виконання 
Підтверджу-

ється 
довідкою з 
НДЧ ЗВО 

2.3 

НДР державного та 
регіонального рівнів 
(ДФФД, Гранти 
Президента, Кабінету 
Міністрів, обласної 
держадміністрації, 
міськради тощо): 

- керівник 
- виконавець 

 
 
 
 
 
 
 

10 
5 

  
Назва теми, 

роки 
виконання. 

Підтверджу-
ється 

довідкою з 
НДЧ ЗВО 

2.4 

НДР за договором 
(грантом) із закордонною 
(міжнародною) 
організацією, 
університетом: 

- керівник  
- відповідальний 

виконавець 
- виконавець 

 
 
 
 
 
 

20 
10 
 
5 

  Назва 
роботи, дані 

про 
грантодавця 
(установа, 

країна), роки 
виконання. 

Підтверджу-
ється 

довідкою з 
НДЧ ЗВО 
(договір) 



Наукові публікації1,3 

2.5 

Видання наукової 
монографії: 

- в Україні 
- за кордоном (СНД) 
- за кордоном (крім СНД, 

іноземною мовою) 

 
 

40 
50 
 

60 

  
За 2021  

календ. рік 
Перелік 

наводиться у 
Додатку №1 

2.6 

Публікація наукових 
статей: 

- у базі Scopus або Web of 
Science4 

- у закордонних виданнях 
(за межами СНД) 

- у закордонних виданнях 
(СНД) 

- у фахових виданнях 
України 

- публікації у нефахових 
наукових виданнях 
України 

 
 

20+10×ІФ 
 

15 
 
 
7 
 
5 
 
3 

В одному номері 
журналу не 

більше 2 статей 

 

За 2021  
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №1 

 

2.7 

 Публікація тез доповідей 
конференції (обсяг 
публікації до 3 арк. 
включно): 

- міжнародної (за межами 
СНД) 

- міжнародної (у країнах 
СНД) 

- міжнародної (Україна) 
- Всеукраїнської та регіо-

нальної 
- у межах ЗВО або НДУ 

 
 
 
 
5 
 
3 
 
2 
 

1,5 
1 

В одному 
збірнику тез не 
більше 2 робіт 

 

За 2021 
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №1 

 

2.8 

Публікація тексту 
доповіді конференції 
(обсяг від 3 арк.): 

- міжнародної (за межами 
СНД) 

- міжнародної (у країнах 
СНД) 

- міжнародної (Україна) 
- Всеукраїнської та 

регіональної 
- у межах ЗВО або НДУ 

 
 
 
 

15 
 
7 
 
5 
 
3 
1 

 
 
 
 
 

В одному 
збірнику тез не 
більше 2 робіт 

 

За 2021  
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №1 

 

Винахідницька діяльність1 

2.9 

Подано заявок на видачу 
патенту на винахід: 

 в Україні 
 в інших країнах 

 
Подано заявок на видачу 
патенту на корисну 
модель: 

 в Україні 
 в інших країнах 

 
 
2 
4 
 
 
 
 

1,5 
3 

  

За 2021 
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №1 

2.10 
Отримано патент на 
винахід: 

 в Україні 
 в інших країнах 

 
 
4 
8 

 
 
 

 За 2021  
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 



 
Отримано патент на 
корисну модель / 
промисловий зразок: 

 в Україні 
 в інших країнах 

 
 
 
 
3 
6 

Додатку №1 

Участь у конференціях, семінарах, виставках5 

2.11 

Особиста участь з 
доповіддю на 
конференції: 

- яка входить до переліку 
міжнародних науково-
метричних баз 

- міжнародній (за межами 
СНД) 

- міжнародній 
(у країнах СНД) 

- міжнародній (Україна) 
- Всеукраїнській та 

регіональній 

 
 
 

12 
 
 
6 
 
4 
 
3 
 

1,5 

  За 2021 
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №2 

2.12 

Експонування розробок 
та досягнень молодого 
науковця на виставках 
усіх рівнів 

 
 
3 

  За 2021  
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №2 

(Диплом/серти
фікат 

учасника) 
Експертна діяльність молодого вченого 

2.13 

Робота у національних і 
закордонних проєктах, і 
програмах: 
- національний рівень; 
- закордонний рівень. 

 
 
 
3 
5 

 
не більше 5 

різних проєктів/ 
програм 

 За 2021  
календ. рік 

Перелік 
наводиться у 
Додатку №2 
(Копія наказу 

про включення 
молодого 

ученого у склад 
експертної 

комісії) 
 

3. Підвищення кваліфікації молодого вченого і підготовка 
науково-педагогічних кадрів 

Код Показник 
Кількість 
балів за 

показник 

Кількість 
одиниць за 
показником 

Сумарна 
кількість балів Примітка 

Робота в Малій академії наук України  

3.1 
Керівництво 
науково-дослідною 
роботою 

3   Довідка 

3.2 
Керівництво 
конкурсної роботи-
переможця  

7   Довідка 

3.3 

Керівництво 
роботою 
переможця 
Всеукраїнського 
конкурсу 
студентських 
наукових робіт 
(ІІ тур) 

10   Довідка та  
диплом 



Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня (за календарний 2021 рік)6 

3.4 Доктора наук 90 
  Тема 

дисертації, 
2021 рік 
захисту 

3.5 
Кандидата наук 
(або доктора 
філософії, PhD) 

30 
  Тема 

дисертації, 
2021 рік 
захисту 

Одержання державного диплома (атестата)6 

3.6 Професора 40 
  Номер та дата 

одержання 
Диплома 

(за 2021 р.) 

3.7 

Доцента або 
старшого 
дослідника 
(старшого 
наукового 
співробітника) 

20 

  
Номер та дата 

одержання 
диплома 

(за 2021 р.) 

Наукове керівництво7 

3.8 
Робота офіційним 
науковим 
консультантом 
докторанта 

10 
  ПІБ 

Докторантів 
(довідка) 

3.9 
Робота офіційним 
науковим керівни-
ком аспіранта 

5 
  ПІБ 

Аспірантів 
(довідка) 

Робота опонентом дисертаційної роботи8 

3.10 

Робота офіційним 
опонентом з: 

- з докторської 
дисертації 

- з кандидатської 
дисертації 

 
 
 

20 
 

10 

  
Тема 

дисертації. 
ПІБ автора 
(2021 рік 
захисту) 

3.11 

Підготовка відгуку 
на автореферат 

- докторської 
дисертації 

- кандидатської 
дисертації 
 

 
 
3 
 
2 

 
 

не більше 12 
відгуків 

 

Кількість 
балів ділиться 

на кількість 
рецензентів 

Під науковим керівництвом молодого вченого захищена (за календарний 2021 рік) 

3.12 Докторська 
дисертація 60 

  ПІБ 
здобувача. 

Тема 
дисертації, 

2021 рік  

3.13 Кандидатська 
дисертація 30 

  ПІБ 
здобувача. 

Тема 
дисертації, 

2021 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Міжнародна співпраця молодого вченого 

од  
Показник 

Кількість 
балів за 

показник 

Кількість 
одиниць за 
показником 

Сумарна 
кількість балів 

 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 
Робота та стажування у закордонному ЗВО/НДУ 

4.4 
Наукове 
стажування 
(від 10 діб) 

20 
  Країна, установа, 

термін стажування 
(з..-по...). Копія 
документа про 

стажування (наказ, 
сертифікат тощо) 

наводиться у 
додатках 

4.5 
Академічне 
стажування 
(від 10 діб) 

10 
  

 

СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗАПИТУ  
 
_____________________                                 _______________           _______________ 
   (Посада молодого вченого)                                   (підпис)                     (ПІБ) 
 
Зав. кафедри (відділу)                                     _______________            _______________ 
                                                                                     (підпис)                     (ПІБ) 
 
Голова Ради молодих вчених ЗВО/НДУ      _______________            _______________ 
                                                                                     (підпис)                     (ПІБ) 
                                                                                              
Проректор  
з наукової роботи ЗВО/НДУ                          _______________           _______________ 
                                                                                     (підпис)                     (ПІБ) 
                                                                                                                                                                                               



 
ПРИМІТКИ: 

1 Якщо публікація матеріалу (або інше) не є одноосібною, то бали за 
публікацію діляться на кількість авторів. 

 2 У довідці з НДЧ повинно бути чітко зазначено тему НДР, роки її 
виконання, статус конкурсанта в ній (керівник, відповідальний виконавець або 
виконавець) та об’єм фінансування у 2021 р. у тис. грн. Довідка може бути 
загальною по всім темам в яких приймав участь конкурсант. Гербова печатка 
закладу вищої освіти/науково-дослідної установи є обов’язковою. Бали 
нараховуються залежно від обсягу фінансування (ОФ в тис. грн.) за формулою: 

бали керівника = 5 + 0,1×ОФ 
бали відповідального виконавця = 3 + 0,1×ОФ 
бали виконавця = 1 + 0,1×ОФ 
3 Одне і теж наукове друковане видання (стаття, тези) врахувати не більше 

ніж в одному з пунктів. 
4 У разі, якщо конкурсант подає статтю як таку, що входить до 

міжнародних науково-метричних баз Scopus або Web of Science, він зазначає у 
своєму списку публікацій окрім повних вихідних даних статті її DOI (digital 
object identifier), поточний (або останній) офіційний імпакт-фактор журналу 
(виключно за сайтом http://www.bioxbio.com/if або 
http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2014.html), та посилання на 
свою персональну сторінку (аккаунт) у базі Scopus через безкоштовний ресурс 
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url (наприклад, так 
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=10139119000).  

5 Участь у конференціях, семінарах, виставках (згідно додатку 2) 
підтверджується виключно сертифікатом від оргкомітету конференції. Учасник 
по кожним своїм тезам рахує бали або за їх публікацію у п.п. 2.7-2.8 або за 
особисту участь з доповіддю у п.п. 2.11. Експонування розробок та досягнень 
молодого науковця також підтверджується сертифікатом (або іншим 
відповідним документом) від організаторів виставки (повинно бути зазначено 
назву експонату (тему експонування), ПІБ молодого вченого, дати проведення 
заходу). У п.п. 2.13 повинно бути підтвердження саме експертної діяльності 
(наприклад, рецензування проєктів, аплікаційних форм, конкурсних робіт, 
статей, тощо) молодого вченого в рамках національного або закордонного 
проєкту/програми. Підставою є наказ про включення молодого вченого до 
складу експертної комісії. 

6 Підтверджуючим документом є копія автореферату та (за наявності) 
диплому доктора/кандидата наук (п.п. 3.4, 3.5). За п.п. 3.6, 3.7 підтверджуючим 
документом є копія атестата професора/доцента/старшого дослідника/старшого 
наукового співробітника. 

7 Підтверджується відповідною довідкою з відділу аспірантури 
(докторантури) ЗВО/НДУ.  

8 Підтверджуючим документом є копія автореферату здобувача (п.п. 3.10) 
та відгуку із чітко зазначеною датою та печаткою відділу кадрів за місцем 
роботи рецензента або печаткою ЗВО/НДУ (для п.п. 3.11) 

Увага: усі підтверджуючі документи (довідки, копії публікацій, 
сертифікатів, відгуків, тощо) подаються у 2-х ідентичних примірниках, 
кожен у окремому швидкозшивачі у порядку, в якому вони зазначені у 
рейтинговому листі. Вік учасників до 35 (повних) років на момент 
офіційного дедлайну подачі документів на конкурс. 

http://www.bioxbio.com/if
http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2014.html
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=10139119000


Додаток 1 
Перелік 

наукових та навчально-методичних праць  
_________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
за період 01.01.2021 – 31.12.2021  

 

№ 
п/п Назва 

Характер 
роботи 

(моногра-
фія, 

посібник, 
стаття, 

тези, 
заявка, 
патент) 

Вихідні дані Обсяг 
(стор.) 

Прізвища 
співавторів 

1 2 3 4 5 6 
1. Наукові та науково-методичні праці  

      
      

2. Авторські свідотства, патенти,  алгоритми 

      

      

3. Основні навчально-методичні роботи 
      
      

 
 
________________________                     ____________       _______________ 
   (Посада молодого вченого)                                  (підпис)                          (ПІБ) 
 
 
Перелік засвідчую: 

Зав. кафедри (відділу)                          ____________        _______________ 
                                                                                     (підпис)                           (ПІБ) 
                                                                                                                              

Вчений секретар ЗВО/НДУ                 ____________       _______________ 
                                                                                     (підпис)                           (ПІБ) 
                                                                                                                         МП 

   
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
 

Особиста участь у конференціях, семінарах, виставках 
_________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
за період 01.01.2021 – 31.12.2021  

 
№ Назва конференції, семінару,  

виставки 
Місце (країна, 

місто) 
проведення, 

дата  

Форма участі 
(усна доповідь, 

стендова 
доповідь, 

експонування 
тощо) 

Назва доповіді, 
експонату 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 

_____________________                                 _______________           _______________ 
   (Посада молодого вченого)                                 (підпис)                     (ПІБ) 
 
 
Зав. кафедри (відділу)                               _______________            _______________ 
                                                                                  (підпис)                     (ПІБ) 
 
 

 


	Код
	од
	Назва


