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ЗВІТ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
1. Галузь застосування 

Цей стандарт поширюється на індивідуальні звіти про наукову та науково-технічну 
діяльність викладачів, кафедр, інших підрозділів університету за звітний період. 

Стандарт встановлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів. 
Стандарт розроблено відділом навчальних технологій, редакційним відділом, відділом 

аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини на підставі наказу МОН України № 1685 від 02.12.2013 р. та затверджено зміни вченою 
радою університету протокол № 3 від 20.10.2014 р. 

 
2. Терміни та визначення 

У цьому стандарті та у звітах використано терміни та їх визначення відповідно до 
ДСТУ 3278 та ДСТУ 3973: 

науково-технічна продукція – науковий або науково-прикладний результат науково-
технічної діяльності, що має корисні властивості і призначений для застосування споживачем; 

фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна 
діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, 
суспільства, людини, їх взаємозв’язку; 

пошукові наукові дослідження – теоретичні дослідження, пов’язані з поглибленням знань із 
визначеної наукової проблеми і (або) створення підґрунтя для проведення прикладних досліджень; 

прикладні наукові дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, спрямована на 
одержання і використання знань для практичних цілей; 

інформація з обмеженим доступом – інформація, що містить відомості, які становлять 
державну та іншу, передбачені законом таємниці, розголошення яких завдає шкоди особі, 
суспільству або державі, а також конфіденційна інформація, що є власністю держави чи установи 
виконавця НДР. 
 

3. Загальні вимоги 
3.1. Наукова частина підбиває підсумки за звітний період на підставі таких звітних 

документів: 
 індивідуальний звіт про наукову та науково-технічну діяльність науково-педагогічних 

працівників (додаток 1); 
 звіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри (додаток 2); 
 інформація про міжнародне співробітництво (згідно вимог МОН України); 
 звіт про результати науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок коштів 

державного бюджету (додаток 7); 
 анотованих звітів, що подаються за зразком, встановленим МОН (для держбюджетних тем, 

що закінчуються в даному році). 
3.2. Інформація подається українською мовою в одному примірнику в паперовому та 

електронному вигляді (шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 у форматі 
А 4, поля зверху, знизу, зліва – 2 см, справа – 1 см). Кожен розділ звіту представляється з нової 
сторінки.  

3.3. Фото-звіт про проведенні наукові заходи та співпрацю подається окремою папкою до 
заходу, що містить 3-4 фотографії (кожне фото має бути представлене у форматі Jpeg і 
пронумероване) та документу у формату Word з відповідно пронумерованими підписами до 
кожної фотографії, в якій зазначається інформація про захід, учасників, дату проведення. 
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Додаток 1 
Індивідуальний звіт про наукову та науково-технічну діяльність в 2014 році 

______________________________________________________________ 
(посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) 

Відомості про вченого: 
Рік народження ___________ 
Рік закінчення ВНЗ ________ 
Науковий ступінь, рік захисту ________________________ 
Вчене звання, рік присвоєння _________________________ 
Перебування в аспірантурі/докторантурі (роки)__________ 

1. Результати науково-дослідної роботи викладача в межах зареєстрованих 
кафедральних тем, що виконуються на кафедрі (до семи рядків)(зміст проробленої роботи та її 
представлення науковій громадськості). 

2. Описи найбільш ефективних розробок, відкриттів (винаходів), робіт із значним 
економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, 
підтвердженою відповідними актами (довідками) впровадження у виробництво та 
навчальний процес, даними щодо одержання економічного ефекту тощо (додаток 3). 

3. Патентно-ліцензійна діяльність. Вказати охоронні документи отримані у звітному році 
(реєстраційний номер, назва, дата реєстрації) та заповнити таблицю: 

№ п/п Зміст патентно-ліцензійної діяльності Кількість 
1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 
 
 

1.1 - в Україні, з них  
1.2 - патентів на винаходи  
1.3 - за кордоном, з них  
1.4 - патентів на винаходи  
2. Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  

2.1 - в Україні, з них  
2.2 - патентів на винаходи  
2.3 - за кордоном, з них  
2.4 - патентів на винаходи  
3. Кількість проданих ліцензій, усього одиниць  

4. Відомості про керівництво студентською науково-дослідною роботою. 
4.1.  Відомості про участь студентів у роботі наукових структурних підрозділів та наукових 
заходах (таблиця): 

№ 
н/п 

Вид роботи Кількість 
одиниць 

Кількість 
учасників 

 1 2 3 
1. Залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи 
1.1 Кількість студентів, які брали участь у науковій та  

науково-дослідній роботі в звітному навчальному році, всього 
−  

- із них ОКР «спеціаліст» і «магістр» −  
1.1.1 - у наукових гуртках   
1.1.2 - у проблемних групах   
1.1.3 - у навчально-наукових центрах (комплексах)   
1.1.4 - у науково-дослідних лабораторіях   
1.1.5 - у студентському науковому товаристві   
1.1.6 - у проектно-технологічних бюро   
1.1.7 - у бізнес інкубаторі, юридичній клініці   
1.1.8 - у міжнародних проектах   

2.  Підготовка студентів до різних наукових заходів 
2.1 Підготовка студентів-учасників І етапу олімпіади −  

2.1.1 Підготовка студентів-учасників ІІ етапу олімпіади 
 − 
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 1 3 
2.1.2 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу 

олімпіад, усього  
 в тому числі: – на міжнародних олімпіадах  

2.2 Підготовка студентів-учасників І етапу 
-  конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  

 

 − конкурсів бізнес-планів, усього  
2.2.1 Підготовка студентів-учасників ІІ етапу конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього 
 

 - всеукраїнських  
 - міжнародних  
 - міських конкурсів бізнес-планів  
 - обласних конкурсів бізнес-планів  

2.2.3 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу 
конкурсів студентських науково-дослідних робіт 

 

 - всеукраїнських  
 - міжнародних  
 - бізнес-планів  

2.3 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  
 з них: – самостійно  

2.4 Кількість опублікованих тез за участю студентів, усього  
 з них: – самостійно  

2.5 Кількість студентів,  які виступали на зовнішніх наукових конференціях у 
звітному навчальному році, всього 

 

 -    з них за кордоном, усього  
4.2. Відомості про переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу олімпіад 

(таблиця): 

№ 
п/п ПІП Курс, 

група Факультет Спеціальність 

Результат 
(сертифікат, 

грамота, 
диплом) 

Керівник 

       
4.3. Відомості про переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу 

всеукраїнських, міжнародних конкурсів наукових робіт та бізнес планів (таблиця): 

№ 
 п/п ПІП студента Курс, 

група Факультет Галузь 

Результат 
(сертифікат, 

грамота, 
диплом) 

Керівник 

       
4.4.  Участь студентів у конференціях, інтернет-конференціях, семінарах і конкурсах різного 

рівня, у тому числі за межами України (таблиця): 
№ 
н/п 

Назва заходу Місце та термін 
проведення 

Кількість 
студентів 

Науковий 
керівник 

Примітки 

      
4.5. Проведення на базі факультету, кафедри, лабораторії студентських наукових 

конференцій та семінарів (таблиця): 
№ 
н/п 

Назва заходу Організатор Дата проведення Кількість учасників 
Всього з УДПУ 

      
4.6. Бібліографічні описи факультетських (кафедральних) студентських збірників; 
4.7. Участь студентів у міжнародних проектах (грантах) (таблиця): 

№ п/п ПІП студента Назва заходу Місце та термін проведення Примітки 
     
     



 5

 
 

5. Науково-дослідна робота молодого ученого (заповнюють науковці віком до 
35 років). 

5.1. Статус: - доктор наук; кандидат наук; докторант; аспірант; без ступеня (вибрати із 
запропонованих варіантів). 

Видавнича діяльність: 
№ 
п/п 

Наукові публікації Кількість Друковані 
аркуші 

1 Монографії   
 - з них за кордоном   
2 Підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою 

радою університету у 2014 році 
  

3 Навчальні посібники з грифом МОН України або рекомендовані 
Вченою радою університету у 2014 році 

  

4 Підручники    
5 Навчальні посібники    
6 Електронні підручники чи посібники   
7 Методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету    
8 Статті у фаховому виданні, у яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук (ВАК) 

  

9. Статті у інших наукових виданнях   

10 Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях   
11 Публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до 

міжнародних науко-метричних баз даних, усього 
  

                       - з них , які в Web of Science, Scopus    
                       - з них, які в РИНЦ, Copernicus та ін.   

12 Тези доповідей   
13. Тези доповідей у зарубіжних виданнях   
14. Цитованість автора у 2014 році   

 - Google Академія  
 -  РИНЦ  
 - Web of Science, Scopus   

Всього публікацій   
 5.2. Описи публікацій (відповідно до Стандарту з бібліографічного опису ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006): 

– монографії; 
–  підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою університету 

у 2014 році; 
– навчальні посібники  з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою 

університету у 2014 році; 
– підручники та навчальні посібники; 
– електронні підручники та посібники; 
– методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету. 

Далі подаються описи тих публікацій, що не представлені в Інституційному репозитарію УДПУ: 
− статті у фаховому виданні, що входить до переліку видань у яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів 
доктора та кандидата наук; 

−  статті у інших наукових виданнях; 
− статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях; 
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− публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних ; 
− тези доповідей та тези доповідей у зарубіжних виданнях. 

6. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 
організаціями. 

6.1. Текстова інформація про закордонні відрядження, участь у міжнародних проектах, 
угоди про міжнародну співпрацю. 

6.2. Інформація про закордонні відрядження (таблиця): 

Країна 
Обсяги відряджень 

відряджено в тому числі по видах відряджень 
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7. Наукове керівництво аспірантами, здобувачами, наукове консультування при 

написанні докторських дисертацій.  
          7.1.  Захист дисертацій аспірантами, докторантами, у тому числі іноземними громадянами 
(прізвище, тема дисертації спеціальність, дата захисту, рік закінчення аспірантури, докторантури).  

№ 
п/п 

ПІП 
аспіранта 

(докторанта) 
Тема дисертації Науковий 

керівник 

Де і коли 
відбувся 
захист 

Примітки 
(іноземний 

громадянин) 
      

7.2. Інформація про наукових керівників та консультантів дисертаційних досліджень 
№ 
п/п 

ПІП керівника 
(консультанта) 

Кількість аспірантів/докторантів  
(з них іноземні громадяни)  

Кількість 
захистів у 2014 р. 

    
8. Членство у спеціалізованих вчених, експертних радах, редколегіях наукових 

журналів тощо. 

№ 
п/п 

ПІП 
викладача 

Опонування  
(ПІП аспіранта, 

докторанта), дата 

Експертиза  
(ПІП аспіранта, 

докторанта), дата 

Рецензування до 
попереднього захисту (ПІП 
аспіранта, докторанта), дата 

     
9. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно 

з науковими установами НАН та галузевих академій наук України. 
10. Інформація про співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами. 
11. Інформація про заходи, що здійсненні спільно з облдержадміністраціями та 

міськими державними адміністраціями, спрямовані на підвищення рівня ефективності 
роботи науковців для вирішення регіональних потреб. 

12. Членство в наукових товариствах. 
13. Участь у виставках Міжнародного та Всеукраїнського рівнях (назва, місце, дата 

проведення). 
14. Публікації науково-педагогічних працівників (таблиця):  

№ 
п/п 

Наукові публікації Кількість Друковані 
аркуші 

1 Монографії   
 - з них за кордоном   
2 Підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою 

радою університету у 2014 році 
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3 Навчальні посібники з грифом МОН України або рекомендовані 
Вченою радою університету у 2014 році 

  

4 Підручники    
5 Навчальні посібники    
6 Електронні підручники чи посібники   
7 Методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету    
8 Статті у фаховому виданні, у яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук (ВАК) 

  

9. Статті у інших наукових виданнях   

10 Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях   
11 Публікації у журналах з імпакт-фактором, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, усього 
  

                       - з них , які в Web of Science, Scopus    
                       - з них, які в РИНЦ, Copernicus та ін.   

12 Тези доповідей   
13. Тези доповідей у зарубіжних виданнях   
14. Цитованість автора у 2014 році   

 - Google Академія  
 - в РИНЦ  
 - Web of Science, Scopus   

Всього публікацій   
 15.2. Описи публікацій (відповідно до Стандарту з бібліографічного опису ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006): 

– монографії; 
–  підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою університету 

у 2014 році; 
– навчальні посібники  з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою 

університету у 2014 році; 
– підручники та навчальні посібники; 
– електронні підручники та посібники; 
– методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету. 

Далі подаються описи тих публікацій, що не представлені в Інституційному репозитарію УДПУ: 
− статті у фаховому виданні, що входить до переліку видань у яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів 
доктора та кандидата наук; 

−  статті у інших наукових виданнях; 
− статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях; 
− публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних; 
− тези доповідей та тези доповідей у зарубіжних виданнях. 

16. Участь у роботі МАН та журі конкурсу 
№ 
п/п 

ПІП консультанта Секція Кількість учнів у секції 
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Додаток 2 
ЗВІТ 

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри _________________________в 2014 році 
 

1. Результати науково-дослідної роботи викладачів в межах зареєстрованих 
кафедральних тем, що виконуються на кафедрі (тема, реєстраційний номер, термін виконання, 
звіт за звітний період). 

2. Описи найбільш ефективних розробок, відкриттів (винаходів), робіт із значним 
економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, 
підтвердженою відповідними актами (довідками) впровадження у виробництво та 
навчальний процес, даними щодо одержання економічного ефекту тощо (додаток 3). 

3. Патентно-ліцензійна діяльність*: Вказати охоронні документи отримані у звітному році 
(реєстраційний номер, назва, дата реєстрації) та заповнити таблицю: 
№ п/п Зміст патентно-ліцензійної діяльності Кількість 

1. Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 
числі: 

 

1.1 - в Україні, з них  
1.2 - патентів на винаходи  
1.3 - за кордоном, з них  
1.4 - патентів на винаходи  
2 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  

2.1 - в Україні, з них  
2.2 - патентів на винаходи  
2.3 - за кордоном, з них  
2.4 - патентів на винаходи  
3 Кількість проданих ліцензій, усього одиниць  

*При звітності подати копії охоронних документів (авторських свідоцтв) 
4. Відомості про керівництво студентською науково-дослідною роботою. 
4.1. Відомості про участь студентів у роботі наукових структурних підрозділів та наукових 

заходах (таблиця): 
№ 
н/п 

Вид роботи Кількість 
одиниць 

Кількість 
учасників 

 1 2 3 
1. Залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи 
1.1 Кількість студентів, які брали участь у науковій та  

науково-дослідній роботі в звітному навчальному році, всього 
−  

- із них ОКР «спеціаліст» і «магістр» −  
1.1.1 - у наукових гуртках   
1.1.2 - у проблемних групах   
1.1.3 - у навчально-наукових центрах (комплексах)   
1.1.4 - у науково-дослідних лабораторіях   
1.1.5 - у студентському науковому товаристві   
1.1.6 - у проектно-технологічних бюро   
1.1.7 - у бізнес інкубаторі, юридичній клініці   
1.1.8 - у міжнародних проектах   

2.  Підготовка студентів до різних наукових заходів 
2.1 Підготовка студентів-учасників І етапу олімпіади −  

2.1.1 Підготовка студентів-учасників ІІ етапу олімпіади 
 − 

 

2.1.2 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу 
олімпіад, усього  

 в тому числі: – на міжнародних олімпіадах  
2.2 Підготовка студентів-учасників І етапу 

-  конкурсів студентських науково-дослідних робіт, усього  
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 − конкурсів бізнес-планів, усього  
2.2.1 Підготовка студентів-учасників ІІ етапу конкурсів студентських науково-

дослідних робіт, усього 
 

 - всеукраїнських  
 - міжнародних  
 - міських конкурсів бізнес-планів  
 - обласних конкурсів бізнес-планів  

2.2.3 Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу 
конкурсів студентських науково-дослідних робіт 

 

 - всеукраїнських  
 - міжнародних  
 - бізнес-планів  

2.3 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього  
 з них: – самостійно  

2.4 Кількість опублікованих тез за участю студентів, усього  
 з них: – самостійно  

2.5 Кількість студентів,  які виступали на зовнішніх наукових конференціях у 
звітному навчальному році, всього 

 

 -    з них за кордоном, усього  
4.2. Відомості про переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу олімпіад 
(таблиця): 

№ 
п/п ПІП Курс, 

група Факультет Спеціальність 

Результат 
(сертифікат, 

грамота, 
диплом) 

Керівник 

1       
4.3. Відомості про переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ етапу 

Всеукраїнських, міжнародних конкурсів наукових робіт та бізнес планів (таблиця): 

№ 
 п/п ПІП студента Курс, 

група Факультет Галузь 

Результат 
(сертифікат, 

грамота, 
диплом) 

Керівник 

1       
4.4.  Участь студентів у конференціях, інтернет-конференціях, семінарах і конкурсах різного 

рівня, у тому числі за межами України (таблиця): 
№ 
н/п 

Назва заходу Місце та термін 
проведення 

Кількість 
студентів 

Науковий 
керівник 

Примітки 

      
4.5. Проведення на базі факультету, кафедри, лабораторії студентських наукових 

конференцій та семінарів (таблиця): 
№ 
н/п 

Назва заходу Організатор Дата проведення Кількість учасників 
Всього з УДПУ 

      
4.6. Бібліографічні описи факультетських (кафедральних) студентських збірників; 
4.7. Участь студентів у міжнародних проектах (грантах) (таблиця): 

№ п/п ПІП студента Назва заходу Місце та термін проведення Примітки 
     
     

5. Науково-дослідна робота молодого ученого (заповнюють науковці віком до 35 років). 
5.1. Статус:  

- доктор наук; кандидат наук; докторант; аспірант; без ступеня (вибрати із 
запропонованих варіантів). 

5.2. Видавнича діяльність (таблиця): 
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№ 
п/п 

Наукові публікації Кількість Друковані 
аркуші 

1 Монографії   
 - з них за кордоном   
2 Підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою 

радою університету у 2014 році 
  

3 Навчальні посібники з грифом МОН України або рекомендовані 
Вченою радою університету у 2014 році 

  

4 Підручники    
5 Навчальні посібники    
6 Електронні підручники чи посібники   
7 Методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету    
8 Статті у фаховому виданні, у яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук (ВАК) 

  

9. Статті у інших наукових виданнях   

10 Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях   
11 Публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до 

міжнародних науко-метричних баз даних, усього 
  

                       - з них , які в Web of Science, Scopus    
                       - з них, які в РИНЦ, Copernicus та ін.   

12 Тези доповідей   
13. Тези доповідей у зарубіжних виданнях   
14. Цитованість автора у 2014 році   

 - Google Академія  
 -  РИНЦ  
 - Web of Science, Scopus   

15. Збірник наукових праць кафедри, лабораторії   
Всього публікацій   

5.3. Відомості про молодих науковців, які отримують стипендії державного рівня. 
6. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними 
організаціями. 
6.1. Текстова інформація про закордонні відрядження, участь у міжнародних проектах, угоди 

про міжнародну співпрацю. 
6.2. Інформація про закордонні відрядження (таблиця): 

Країна 
Обсяги відряджень 

відряджено в тому числі по видах відряджень 

вс
ьо

го
 

в 
т.

ч.
 за

 
пр

ям
им

и 
до

го
во

ра
ми

 

на
ук

ов
а 

ро
бо

та
 

на
ук

ов
е 

ст
аж

ув
ан

ня
 

до
вг

ос
тр

ок
ов

а 
пе

да
го

гі
чн

а 
ро

бо
та

 

уч
ас

ть
 у

 
ко

нф
ер

ен
ці

ях
, 

з’
їз

да
х 

і т
.і 

на
вч

ан
ня

 в
 

ас
пі

ра
нт

ур
і 
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6.3. Інформація про наукові та науково-технічні роботи відзначені міжнародними 
(вітчизняними) нагородами. 

7. Інформація про підготовку науково-педагогічних кадрів та наукове керівництво та 
консультування в межах кафедри 

7.1. Наявність на кафедрі аспірантури, докторантури (шифр, спеціальність) 
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7.2. Інформація про наукових керівників та консультантів дисертаційних досліджень 
№ 
п/п 

ПІП керівника 
(консультанта) 

Кількість аспірантів/докторантів  
(з них іноземні громадяни)  

Кількість 
захистів 

    
7.3. Захист дисертацій викладачами кафедри  

№ 
п/п 

ПІП 
викладача Тема дисертації Науковий 

керівник 

Де і коли 
відбувся 
захист 

Термін закінчення 
аспірантури/докторантури 

      
7.4. Рецензування та опонування дисертацій, експертні висновки. 

№ 
п/п 

ПІП 
викладача 

Опонування  
(ПІП аспіранта, 

докторанта), дата 

Експертиза  
(ПІП аспіранта, 

докторанта), дата 

Рецензування до 
попереднього захисту (ПІП 
аспіранта, докторанта), дата 

     
7.5. Проведення попередніх захистів на кафедрі 

№ 
п/п 

ПІП 
здобувача 

наукового ступеня 
Тема дисертації Науковий 

керівник Дата 
Примітка 
(кафедра 

співорганізатори) 
      

7.6. Відгуки на автореферати обговорені та затвердженні на засіданні кафедри 
№ 
п/п 

ПІП здобувача наукового 
ступеня 

Тема та спеціальність дисертації  Протокол 
(номер, дата) 

    
7.7. Кількість викладачів, яким присвоєно вчене звання доцента/професора у 2014 році 

№ п/п П.І.П. викладача Вчене звання 
   
7.8. Членство викладачів кафедри у спеціалізованих, експертних та координаційних радах  

№ 
п/п 

ПІП викладача Назва спеціалізованих, експертних та координаційних 
рад 

   
8. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з 

науковими установами НАН та галузевих академій наук України. 
9. Інформація про співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами. 
10. Інформація про заходи, що здійсненні спільно з облдержадміністраціями та 

міськими державними адміністраціями, спрямовані на підвищення рівня ефективності 
роботи науковців для вирішення регіональних потреб. 

11. Участь у виставках Міжнародного та Всеукраїнського рівнях (назва, місце, дата 
проведення). 

12. Публікації науково-педагогічних працівників (таблиця):  
№ 
п/п 

Наукові публікації Кількість Друковані 
аркуші 

1 Монографії   
 - з них за кордоном   
2 Підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою 

радою університету у 2014 році 
  

3 Навчальні посібники з грифом МОН України або рекомендовані 
Вченою радою університету у 2014 році 

  

4 Підручники    
5 Навчальні посібники    
6 Електронні підручники чи посібники   
7 Методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету    
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8 Статті у фаховому виданні, у яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук (ВАК) 

  

9. Статті у інших наукових виданнях   

10 Статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях   
11 Публікації у журналах з імпакт-фактором, що входять до 

міжнародних � н.� о метричних баз даних, усього 
  

                       - з них , які в Web of Science, Scopus    
                       - з них, які в РИНЦ, Copernicus та � н..   

12 Тези доповідей   
13. Тези доповідей у зарубіжних виданнях   
14. Цитованість автора у 2014 році   

 - Google Академія  
 - в РИНЦ  
 - Web of Science, Scopus  

15. Збірник наукових праць кафедри, лабораторії  
Всього публікацій   

12.1. Описи публікацій (відповідно до Стандарту з бібліографічного опису ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006): 

– монографії; 
–  підручники з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою університету 

у 2014 році; 
– навчальні посібники  з грифом МОН України або рекомендовані Вченою радою 

університету у 2014 році; 
– підручники та навчальні посібники; 
– електронні підручники та посібники; 
– методичні розробки рекомендовані вченою радою факультету. 

Далі подаються описи тих публікацій, що не представлені в Інституційному репозитарію УДПУ: 
− статті у фаховому виданні, що входить до переліку видань у яких можуть 

публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів 
доктора та кандидата наук; 

−  статті у інших наукових виданнях; 
− статті, опубліковані у зарубіжних наукових виданнях; 
− публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до міжнародних 
наукометричних баз даних ; 
− тези доповідей та тези доповідей у зарубіжних виданнях. 

13. Наявність на кафедрі членів редколегії та рецензентів періодичних наукових 
видань: 

№ 
п/п 

ПІП викладача Назва наукового  
періодичного видання  

Обов’язки 
(голова редколегії, член 
редколегії, рецензент) 

Країна, місто 
видавництва 

видання 
     

14. Інформація про проведення конференцій, семінарів та участь у наукових заходах 
науково-педагогічних працівників. 

14.1. Стислий звіт про проведення кафедрою наукових конференцій, семінарів (таблиця): 
№ 
п/п 

Назва заходу Організатор  
(кафедра, лабораторія)  

Дата 
проведення 

    
14.2. Стислий звіт про роботу кафедри як співорганізатора конференцій, які відбулися у 

звітному році в інших ВНЗ (таблиця): 
№ 
п/п 

Назва заходу Організатор (інший ВНЗ) Дата 
проведення 
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14.3. Участь викладачів у науково-практичних конференціях та семінарах, що проводилися 

іншими ВНЗ: 
№ 
п/п 

Назва заходу, статус, місце  
проведення 

Дата проведення ПІП викладача 

    
15. Наявність на кафедрі наукових консультантів МАН та членів журі конкурсу 

№ 
п/п 

ПІП консультанта Секція Кількість учнів у секції 

    
16. Звіт про роботу науково-дослідного центру подвійного підпорядкування. 
17. Звіт про роботу регіонального науково-методичного центру.  
18. Звіт про роботу науково-дослідної лабораторії. 
19. Звіт про роботу науково-дослідного інституту. 
20. Звіт про роботу наукової школи / школи, що має світове визнання). 
21. Звіт про результати науково-дослідних робіт, які виконувались за рахунок коштів 

державного бюджету(додаток 5). 
22. Рейтинг (додаток 4). 

 
Примітка. Пункти 16, 17, 18, 19  подавати за такою формою: 

– назва;  
– відомості про керівника;  
– напрями наукової діяльності;  
– склад (якісний та кількісний склад: доктори, кандидати, викладачі, аспіранти, студенти);  
– коротко зміст виконаної у 2014 році роботи: досліджувалось, виявлено (встановлено, 
доведено…);  
– заходи проведені впродовж 2014 року (назва, статус, дата проведення);  
– найвагоміші результати проведеної роботи за звітний рік (захист дисертацій, випуск 
друкованої продукції, зв’язки з науковими та навчальними закладами). 
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Додаток 3 

Описи найбільш ефективних розробок 
 

Назва розробки 
1. Автори. 
2. Основні характеристики, суть розробки. 
3. Патентно-конкурентоспроможні результати. 
4. Порівняння із світовими аналогами. 
5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. 
6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути 
реалізовані результати розробки. 
7. Стан готовності розробок. 
8. Результати впровадження. 
9. Адреса: 

 
Телефон:                                 Факс:      E-mail:  
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Додаток 4 
РЕЙТИНГ КАФЕДРИ _____________________________ 

за результатами наукової та науково-технічної діяльності  у 2014 році 
№ 
п/п Показники К-ть балів К-ть по 

каф. 
Сумарний 
бал каф. 

1 2 3 4 5 
1 Організація та проведення (на усіх організаторів):  

− міжнародної конференції /інтернет 50/30   

2 − всеукраїнської конференції/інтернет 30/20   
3 − регіональної конференції 20   
4 

 
Організація та проведення  (на усіх організаторів):   

− міжнародного семінару/інтернет 
 

40/20   

− всеукраїнського семінару/інтернет 30/15   
 − регіонального семінару, наукової  експедиції 10   
5 Розробка держбюджетної теми 50   
6 Розробка госпдоговірної теми 100   
7 Наявність на кафедрі науково-дослідного центру 

подвійного підпорядкування 20   

8 Наявність на кафедрі науково-дослідної лабораторії 
або  науково-методичного центру 10   

9 Наявність на кафедрі наукової школи 20   
10 Наявність наукової школи, що має світове визнання 100   
11 Наявність аспірантури 10   
12 Наявність докторантури 20   
13 Наявність на кафедрі наукових керівників та 

консультантів   3   

14 Наявність на кафедрі наукових консультантів, які 
здійснюють керівництво здобувачами-іноземцями 10   

15 Кількість захищених у звітному році: 
− кандидатських дисертацій  50   

 − докторських дисертацій 100   
16 Захищеність кафедри (%) 1%=1   
17 Опонування, експертиза та рецензування викладачами     

 − кандидатських  дисертацій 5   
 − докторських  дисертацій 10   

18 Проведення попередніх захистів на кафедрі 20   
19 Відгуки на автореферати дисертацій обговоренні та 

затвердженні кафедрою  1   

20 Наявність на кафедрі молодих науковців, які 
отримують стипендії державного рівня  5   

21 Кількість викладачів, яким присвоєно вчене звання 
доцента/професора у 2014 році 5/10   

22 Членство викладачів кафедри у спеціалізованих, 
експертних та координаційних радах  5   

23 Охоронні документи отримані у звітному році 2   
24 Патенти отримані у звітному році 50   
25 Видання збірника наукових праць кафедри, лабораторії 10   
26 Підготовка та видавництво викладачами  кафедри 

підручників  з грифом МОН або рекомендованих 
Вченою радою університету у 2014 році 

5   

27 Підготовка та видавництво викладачами  кафедри 
посібників  з грифом МОН або рекомендованих 
Вченою радою університету у 2014 році 

5   
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1 2 3 4 5 
28 Підготовка електронних науково-навчальних видань, 

що доступні у локальній мережі університету 5   

29 Підготовка та публікація монографій:    
 − у вітчизняних видавництвах 5   
 − у зарубіжних видавництвах 50   

30 Наявність на кафедрі членів редколегії та рецензентів 
періодичних наукових видань:     

 − вітчизняних 5   
 − зарубіжних 10   

31 Наявність статей викладачів у журналах з імпакт-
фактором, що входять до світових наукометричних баз 
даних Web of Science, Scopus (за одну публікацію) 

40   

32 Цитованість викладачів у 2014 р. у журналах, що 
входять до світових наукометричних баз даних Web of 
Science, Scopus (за одне цитування) 

40   

33 Кількість наукової продукції в др. арк. з розрахунку на 
ставки 1  

__/__  

34 Наявність на кафедрі наукових та науково-технічних 
робіт, відзначених міжнародними (вітчизняними) 
нагородами 

50/40   

35 Участь викладачів кафедри у міжнародних проектах 15   
36 Закордонні відрядження з метою: 

− участі у конференціях 
 

5   

37 − наукового стажування 10   
38 Членство в наукових міжнародних закордонних 

товариствах 5   

39 Підписання угоди про міжнародне співробітництво у 
звітному році (за наявності угоди) 20   

40 Підписання угоди у звітному році про наукове 
співробітництво  (за наявності угоди) з: 

− галузевими академіями наук України, ВНЗ  

 
10   

 − підприємствами, установами, закладами  3   
41 Наявність одного студентського наукового гуртка, 

проблемної групи 1   

42 Проведення конкурсів наукових робіт та олімпіад 
всеукраїнського рівня (ІІ етап) 50   

43 Підготовка студентів-переможців студентських 
наукових робіт, бізнес-планів (за одну роботу) 15   

44 Підготовка студентів-переможців ІІ етапу олімпіади (за 
одного студента) 15   

45 Студентські публікації (статі, тези) підготовлені під 
керівництвом викладачів кафедри (кількість наукової 
продукції в др. арк. з розрахунку на ставки) 

1 __/__  

46 Безпосередня участь студентів у наукових заходах 
(конференція, семінарах) за межами України під 
керівництвом викладачів кафедри 

5   

47 Наявність на кафедрі наукових консультантів МАН та 
членів журі конкурсу 3   

48 Всього (результати вираховуються додаванням числового  
значення усіх показників)  

 
Підпис зав. кафедри  
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Примітка. До загальної таблиці по факультету необхідно додати витяг з протоколу 
засідання ради факультету про визначення кращої кафедри за показниками науково-дослідної 
роботи. 
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Додаток 5 
Дані про результати наукових досліджень, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету в 2014 р. 

 
1. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові 

досягнення світового рівня  
а) важливі результати за закінченими у 2014 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів 

державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались 
за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, 
науковий рівень, значимість та  практичне застосування); 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, 
наукового керівника; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та  практичне застосування). 

2. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, 
випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні  

а) важливі результати за закінченими у 2014році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів 
державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за 
кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; 
пріоритетний тематичний напрям, згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника; 
коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні 
роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання); 

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний 
напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно  
постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника; коротко описати одержаний науковий 
результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від 
їх виконання). 

3. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):  
№ з/п Назва та автори 

розробки 
Важливі показники, які 
характеризують рівень 
отриманого наукового 

результату; переваги над 
аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 
(назва організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата акту 
впровадження 

Практичні результати, які 
отримано ВНЗ/науковою 

установою від впровадження 
(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 
для подальшої роботи тощо) 
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4. Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт 
 

№ п/п Назва показника результату НДР Кількість Др. арк 
1. Публікацій в фахових наукових виданнях України   

2.1. Друкованих робіт, всього   
2.2. - за кордоном   
2.3. - у міжнародних наукометричних базах даних   
3. Опубліковано: монографій, всього   

3.1. підручників, всього   
3.2. підручників з грифом МОН або рекомендовані Вченою радою університету у 2014 році   
3.3. навчальних посібників, всього   
3.4. навчальних посібників з грифом МОН або рекомендовані Вченою радою університету у 2014 році   
3.5. книг, брошур    
4. Розроблення і впровадження нового лекційного курсу або циклу лабораторних робіт   
5. Створено науково-технічної продукції /видів виробів, всього   

5.1. нової техніки   
5.2. нових технологій   
5.3. нових матеріалів   
5.4. методів, теорій   
5.5. сортів рослин та порід тварин   

 інше   
6. Впроваджено НТП у навчальний процес, всього   

6.1 нової техніки   
6.2. нових технологій   
6.3. нових матеріалів   
6.4. методів, теорій   
6.5 сортів рослин та порід тварин   

 інше   
7. Впроваджено НТП у виробництво, всього   

7.1. нової техніки   
7.2. нових технологій   
7.3. нових матеріалів   
7.4. методів, теорій   
7.5. сортів рослин та порід тварин   

 інше   
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8. Проведення конференцій, всього   
8.1. Міжнародних   
8.2. Всеукраїнських    
8.3. регіональних семінарів, тренінгів   
9. Захищених кандидатських дисертацій   

10. Захищених докторських дисертацій   
11. Захищених магістерських робіт   
12. Отримання патентів (свідоцтв авторського права) України   
13. Подано заявок на отримання патенту України   
14. Отримання патентів (свідоцтв авторського права) інших держав   
15. Подано заявок на отримання патенту інших держав   

 
 
 
Підпис керівника розробки 
 

 


