
 



Результати діяльності 
 Бали за одиницю 

(Р) 
 Примітка 

2 3 4 

І. Наукова робота 

Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 

наукометричній базі даних «Scopus» з індексом SNIP 

(Sourse Іmpakt Рег Рарег) 0,4 та більше  

2000 

 на всіх авторів 

Додатково 

вказується Scopus 

ID  

Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 

наукометричній базі даних «Scopus» з індексом SNIP 

(Sourse Іmpakt Рег Рарег) до 0,4  

1500 

 на всіх авторів 

Додатково 

вказується Scopus 

ID  

Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 

наукометричній базі даних «Scopus» без визначеного 

індексу SNIP (Sourse Іmpakt Рег Рарег)  

1000 

 на всіх авторів 

Додатково 

вказується Scopus 

ID 

Стаття у виданнях, що індексуються в міжнародній 

наукометричній базі даних «Web of Science. Core 

Collection» 

1000 

 на всіх авторів 

 

Статті у фахових виданнях України категорії «Б» та 

зарубіжних фахових виданнях, що не індексуються в 

міжнародних наукометричних базах даних «Scopus» 

та/або «Web of Science. Core Collection»  

250  

за 1 авторський 

аркуш*  

на всіх авторів 

 

Статті в інших наукових або професійних виданнях 

(науково-популярних, консультаційних, дорадчих, 

дискусійних)  

100 

за 1 авторський 

аркуш на всіх 

авторів 

 

 Монографії, розділи в колективних монографіях: 

- іноземною мовою 

 

 

 

- українською мовою 

 

 
 

250 

за 1 авторський 

аркуш на всіх 

авторів 

125 

за 1 авторський 

аркуш на всіх 

авторів 

 

Очна доповідь на пленарних засіданнях конференцій, 

з’їздах, симпозіумах, форумах, круглих столах та 

проведення лекцій: 

 - українською (російською) мовою 

- іноземною мовою 

 

 

 

50 

100 

Програма 

конференції, наказ 

по університету 

Голова (або заступник голови) і вчений секретар 

постійної спеціалізованої вченої ради 

100 

за засідання  

на одного 

дисертанта 

 

Член постійної спеціалізованої вченої ради  

 

30  

за засідання 

 на одного 

дисертанта 

 

Робота в складі спеціалізованої вченої ради закладу 

освіти, яка утворена МОН  з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації як: 

- голови спеціалізованої ради 

- опонента 

- рецензента 
-  

 

 

200 

за засідання  

на одного 

дисертанта 

 



Результати діяльності 
 Бали за одиницю 

(Р) 
 Примітка 

Рецензування дисертацій (на етапах фахового семінару 

та/або під час проходження у спецраді) монографій, 

статей, студентських наукових робіт та інших наукових 

праць; надання відгуків на автореферати : 

- українською мовою 

 

 

-  іноземною  мовою 

 

 

 

 

 

 

 

5  

за 1 авторський 

аркуш 

15  

за 1 авторський 

аркуш 

 

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук 

  

800  

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук (доктора філософії) 

  

500  

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження наукового 

ступеня: 

- доктор наук 

- доктор філософії (кандидат наук) 

 

 

 

 

400 

250 

 

Участь, як офіційного опонента,  в атестації наукових 

працівників: 

- доктор наук 

- доктор філософії (кандидат наук) 

 

 

 

200 

125 

 

Проведення польового досліду на дослідному полі, 

дендропарку ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та інших 

об’єктах  та/або проведення вегетаційного досліду  

150 Наявність дослідів, 

підтверджених 

протоколом 

приймання 

дослідів чи  

витягом  з 

протоколу 

засідання кафедри 

ІI. Навчально-методична робота 

Науково-педагогічні працівники, які  протягом звітного 

періоду або із завершенням у звітному періоді 

проходили стажування в країні, яка входить до 

Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) та/або Європейського Союзу (ЄС), що 

фінансується зазначеними країнами 

50 

за 1 кредит ECTS 

Наявність 

сертифіката / 

посвідчення із 

зазначенням 

кількості кредитів 

та/або годин 

 



Результати діяльності 
 Бали за одиницю 

(Р) 
 Примітка 

Планове підвищення кваліфікації в Україні 25 

за 1 кредит ECTS 

Наявність 

сертифіката / 

посвідчення із 

зазначенням 

кількості кредитів 

та/або годин 

 

Робота в науково-методичних радах та комісіях 

університету і факультету 

5 

за засідання 

 

 

III. Організаційно-виховна робота 

Відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі 

 

Відповідальний за супроводження профорієнтаційної 

роботи в соціальних мережах 

50 

 

 

100 

Можливість 

перерозподілу 

годин відповідно 

до фактичних 

обсягів роботи, на 

підставі протоколу 

засідання кафедри, 

розпорядження 

декана, наявність 

сторінок в 

соцмережах 

Член проектної групи та/або член групи забезпечення 

освітньої програми: 

- гарант ОП 

- член групи 

 

 

100 

50 

Згідно 

 наказу по 

університету про 

утворення групи 

 

3. 

3.1. Звіт про результати додаткового набору здобувачів затвердити. 

3.2. Інформацію проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, 

доцента Василішина С.І. щодо особливостей вступної компанії 2021 р. прийняти до 

відома. 

3.3. На вчених радах факультетів та кафедрах університету розглянути 

результати профорієнтаційної роботи викладачів у 2020 р. із врахуванням 

додаткового осіннього набору. 

3.4. Інформацію проректора з науково-педагогічної та виховної роботи, 

доцента Василішина С.І. щодо особливостей профорієнтаційної роботи під час 

карантину врахувати деканам та кафедрам при її плануванні на 2020/21 н.р. 

3.5. Деканам факультетів та завідувачам кафедри активізувати роботу зі 

створення персональних сторінок факультетів/кафедр у соціальних мережах та 

затвердити відповідальних за їх супровід. 

3.6. Деканам факультетів та завідувачам кафедрі мовних дисциплін надати 

пропозиції щодо посилення іноземної мови здобувачами ОС «Бакалавр» 4 курсу до 

навчальної частини до навчальної частини до початку ІІ семестру 2020/21 н.р. 
 



4. Рекомендувати до друку: 

4.1. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Хімія» для здобувачів галузей знань 20 

«Аграрні науки і продовольство» та 10 «Природничі науки», підготовленого 

доцентами, кандидатами хімічних наук Свіщовою Я.О., Дубиною О.М., Хименко Н.Л. 

4.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Українська мова за професійним 

спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування» та 193 «Геодезія та 

землеустрій», підготовленого канд. філол. наук, доцентом Князь Т.М. та викладачем 

кафедри мовних дисциплін Сотовою С.М.  

4.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Теорія і технологія прогнозування і 

прийняття рішень у захисті рослин» для підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Захист і карантин рослин». Автори: 

Станкевич С.В., Забродіна І.В., Білик О.М., Євтушенко М.Д., Туренко В.П., 

Леженіна І. П., Малина Г.В.  

4.4. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Політична економія» для здобувачів 

початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 051 «Економіка» і першого (бакалаврського) рівня освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 075 «Маркетинг», підготовленого доктором наук з державного 

управління, професором Пасемко Г.П., кандидатами економічних наук, доцентами 

Бєсєдіною Г.Є., Багою Л.Г., Довгаль С.В., Шевченко С.В.  

4.5. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Політологія» для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня, підготовленого кандидатом історичних наук, 

доцентом, завідувачем кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін 

Кравцовим А.І.  

4.6. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК «Ландшафтне рослинництво» для 

здобувачів вищої світи третього (освітньо-наукового) рівня «Доктор філософії» 

напряму 201 «Агрономія». Автори: доктор сільськогосподарських наук, професор 

Рожков А.О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Огурцов Є.М.  

 


