Додаток 1 до наказу ЛьвДУВС
від 22.03.2018_№__51__

КАРТКА
учасника конкурсу на здобуття звання «Кращий науковець Львівського державного університету внутрішніх справ»
(за 20___ календарний рік)
Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________________________________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вчене звання_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Науковий ступінь ________________________________________________Спеціальне
Вчене звання____________________________________________________________________
звання _______________________________________________________________
№
з/п

Критерій оцінювання

Бал

Власні
бали

Примітки

Наявність результатів для реєстрації

1 Написання і захист докторської дисертації (виконавець)
Консультування написанням докторської дисертації
2
(консультант)
3 Написання і захист кандидатської дисертації (виконавець)

500

Успішний захист

200

Успішний захист

300

Успішний захист

4 Керівництво написанням кандидатської дисертації (керівник)

100

Успішний захист

5 Отримання вченого звання професора
6 Отримання вченого звання доцента, старшого дослідника
Отримання вченого звання академіка:
7 Національної академії наук України
галузевих академій наук України
міжнародних академій
Отримання вченого звання член-кореспондента:
8 Національної академії наук України
галузевих академій наук України
міжнародних академій
Отримання вченого звання почесний академік:
9 Національної академії наук України
галузевих академій наук України
міжнародних академій

200
100

Наявність атестата
Наявність атестата

300
200
100

Наявність свідоцтва або іншого підтверджуючого документа

150
100
50

Наявність свідоцтва або іншого підтверджуючого документа

80
50
30

Наявність свідоцтва або іншого підтверджуючого документа

20

Наявність свідоцтва або іншого підтверджуючого документа

10 Отримання звання "заслужений діяч"
11 Підготовка підручника
12 Підготовка монографії
13 Підготовка посібника
14 Підготовка курсу лекцій
15

Підготовка науково-методичних, науково-практичних
рекомендацій, наукового коментаря, довідкової літератури

Підготовка навчально-методичних матеріалів для
16
внутрішнього користування
Впровадження наукових розробок у законотворчу,
17
правозастосовну діяльність
Впровадження наукових розробок в освітній процес вищих
18
навчальних закладів
19 Розробка зразків нової спеціальної техніки, спецзасобів
Розробка, наукова експертиза та рецензування проектів
20
законодавчих та інших нормативно-правових актів
21 Винахід
22 Авторське право на науковий твір
Публікація наукової статті у журналах, що входять у базу даних
23
SCOPUS, Web of Science
Публікація наукової статті у міжнародних журналах:
24 іноземною мовою
українською мовою
Публікація наукової статті в українських журналах:
25 іноземною мовою
українською мовою
Публікація наукової статті у нефаховому збірнику наукових
26
праць (не за матеріалами конференції)
Доповідь (виступ, повідомлення) на міжнародному науково27
практичному заході, який відбувся за кордоном
Доповідь (виступ, повідомлення) на міжнародному науково28
практичному заході
Доповідь (виступ, повідомлення) на всеукраїнському,
29
регіональному, міжвузівському, науково-практичному заході
Доповідь (виступ, повідомлення) на університетському
30
науково-практичному заході
Підготовка та проведення міжнародного наукового науковопрактичного заходу:
31
голова (заступник голови) оргкомітету
члени оргкомітету

32

33

34
35
36

30 за 1
ум. арк.
20 за 1
ум. арк.
20 за 1
ум. арк.
15 за 1
ум. арк.
10 за 1
ум. арк.

Рекомендація Вченої ради ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
Рекомендація Вченої ради ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
Рекомендація Вченої ради ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
Рекомендація Вченої ради ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації
Рекомендація Вченої ради ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

5 за 1 ум.
арк.

Рекомендація Вченої ради ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

10

Наявність акта

5

Наявність акта

10

Наявність акта
Наявність відповідних документів

10
25
10

На кожного співавтора

Патент
Свідоцтво про реєстрацію

15

Відповідно до вимог

Вихід із друку

12
10

Відповідно до вимог

Вихід із друку

10
8

Відповідно до вимог

Вихід із друку

6

Відповідно до вимог

Вихід із друку

10
8
6
4

10
6

Підготовка та проведення всеукраїнського (регіонального,
міжвузівського) науково-практичного заходу:
голова (заступник голови) оргкомітету

8

члени оргкомітету
Підготовка та проведення кафедрального науково-практичного
заходу:
голова (заступник голови) оргкомітету
члени оргкомітету
Одержання міжнародної відзнаки за наукову роботу
(отримання гранта, відзнака за участь у конкурсі)
Одержання державної відзнаки за наукову роботу (отримання
гранта, відзнака за участь у конкурсі)
Одержання регіональної або галузевої відзнаки за наукову
роботу (отримання гранта, відзнака за участь у конкурсі)

5

6
2

Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)
Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)
Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)
Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)
Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)

Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)

Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)

30

Наявність підтверджуючого документа

20

Наявність підтверджуючого документа

15

Наявність підтверджуючого документа

Одержання університетської відзнаки за наукову роботу
(відзнака за участь у конкурсі)
Участь у конкурсі на одержання міжнародної, державної,
38 регіональної, галузевої відзнаки за наукову роботу без
одержання премії, диплома
37

39 Виступ в ЗМІ з наукової тематики
40
41
42
43
44
45
46
47

Керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, що
посіла призове місце на міжнародному конкурсі
Керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, що
посіла призове місце на всеукраїнському, регіональному або
галузевому конкурсі
Керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, що
посіла призове місце на університетському конкурсі
Керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, що
брала участь у міжнародному конкурсі
Керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, що
брала участь у всеукраїнському (регіональному) конкурсі
Керівництво науковою роботою здобувача вищої освіти, що
брала участь в університетському конкурсі
Керівництво написанням наукової статті здобувача вищої
освіти
Керівництво підготовкою здобувача вищої освіти до виступу
(повідомлення) на конференції

48 Керівництво науковим гуртком (секцією)

Робота у редакційній колегії періодичного наукового фахового
видання

51 Науковий переклад
52 Робота у редакційній колегії збірника наукових праць
Робота у редакційній колегії збірника робіт здобувачів вищої
53
освіти
54 Робота у спеціалізованій вченій раді

Наявність підтверджуючого документа

5

Наявність підтверджуючого документа

5

Наявність аудіозапису та відеозапису, публікації у ЗМІ

15

Не залежно від обсягу

Наявність відповідного документа

10

Не залежно від обсягу

Наявність відповідного документа

8

Не залежно від обсягу

Протокол оргкомітету про підсумки конкурсу

8

Не залежно від обсягу

6

Не залежно від обсягу

4

Не залежно від обсягу

4

Не залежно від обсягу

2

На пленарному або
секційному засіданні

Протокол оргкомітету про підсумки конкурсу або інші
документи
Протокол оргкомітету про підсумки конкурсу або інші
документи
Протокол оргкомітету про підсумки конкурсу або інші
документи
Вихід із друку за умов зазначення в реквізитах статті наук.
керівника або довідки кафедри про таке керівництво
Наявність програми або вихід із друку матеріалів (електронного
збірника)
Звіт про діяльність наукового гуртка (секції)

25

Робота у складі конкурсної комісії або оргкомітету конкурсу
49
курсантських (студентських) наукових робіт
50

10

3

На кожного члена журі
або оргкомітету

Протокол засідання оргкомітету, відомості перевірки
конкурсних робіт

5

На кожною члена
редколегії

Наказ про створення редколегії або список редколегії у виданні

24 за 1
ум. арк.
4

Вихід із друку, наявність тексту перекладу
Вихід із друку збірника

10

На кожного члена
редколегії
На кожного члена ради

55 Робота у складі міжкафедрального семінару

5

На кожного члена

56 Рецензування монографії
57 Рецензування підручника
58 Рецензування посібника
Рецензування навчально-методичних, науково-практичних
59
видань, довідкової літератури
Рецензія на дисертацію:
60 докторську
кандидатську
61 Рецензія на магістерську роботу
62 Відгук на автореферат
63 Рецензування наукової статті
64 Рецензування міжнародної наукової статті

15
15
10

На кожного рецензента
На кожного рецензента
На кожного рецензента

Довідка керівника кафедри
Доручення про затвердження складу міжкафедрального
семінару
Вихід із друку і наявність тексту рецензії
Вихід із друку і наявність тексту рецензії
Вихід із друку і наявність тексту рецензії

5

На кожного рецензента

Вихід із друку і наявність тексту рецензії

15
10
3
5
2
3

Витяг із протоколу засідання міжкафедрального семінару

65 Офіційне опонування докторській дисертації

50

Автореферат

66 Офіційне опонування кандидатській дисертації

25

3

67 Загальний індекс цитування (Science Citation Index, – SCI)

4

68 Індекс Хірша (h-індекс)

4

Усього

Наказ про створення редколегії або список редколегії у виданні

Витяг з протоколу засідання кафедри
Копія відгуку з авторефератом
Копія рецензії
Копія рецензії
Автореферат
Відповідно до вимог за
одиницю індексу
Відповідно до вимог за
одиницю індексу

Наявність інформації у відповідній базі
Наявність інформації у відповідній базі

0

Примітки:
За організацію та проведення науково-практичного заходу бали розподіляє організатор заходу залежно від ступеня участі виконавця.
За роботи, виконнанні колективно (у співавторстві), кожному виновцю нараховується частка із загальної кількості балів, передбачених за виконання.
Бали за публікації нараховуються за умови їх виконання в межах пріорітетного напряму наукових досліджень (тем) кафедр/факультетів.

Підпис учасника конкурсу _________________________________
Підпис керівника кафедри (структурного підрозділу) (П.І.Б.)_________________________________

Усього

Дата ________________________________________

