
Додаток 2 

Інформаційний бланк діяльності молодого науковця (учасника Конкурсу)                  

за 20_ - 20__ навчальний рік 

 

(прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, посада, кафедра) 

 Вид роботи 

Документи, що 

підтверджують достовірність 

інформації учасника
1
 

Кількість 

одиниць 

1 2 3 

1. Наукові публікації (НП), коефіцієнт ваги 0,194 

Монографія або підручник з грифом 

Копія наукової публікації, для 

монографії та підручника – 

копія першої та другої сторінок 

 
Публікації у виданнях, які входять до 

наукометричних баз 
 

Статті у фахових виданнях України  

Публікації у колективній монографії  

Публікації в обласній пресі  

Інші публікації  

2. Підготовка доповідей та виступи на конференціях, симпозіумах (ПД), коефіцієнт ваги 0,028 

Виступ на методичній конференції 

Копія документа, що 

підтверджує участь у роботі 

конференції, семінарі, 

обласному радіо чи 

телебаченню 

 
Виступ на професорсько-викладацькій 

конференції 
 

Виступ на всеукраїнській конференції  

Виступ на міжнародній конференції  
Участь в обласних конференціях, семінарах 

з питань АПК 
 

Виступи по обласному телебаченню, радіо  

3. Отримання охоронних документів (ООД), коефіцієнт ваги 0,111 

Патенти на винаходи та корисні моделі 

Копія охоронного документа 
 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір 
 

4. Наявність наукових ступенів та вчених звань (ННС), коефіцієнт ваги 0,167 

Кандидата наук 
Копія диплому (атестата) про 

присвоєння наукового ступеня 

(вченого звання) 

 

Доктора наук  

Доцента, старшого наукового співробітника  

Професора  

5. Робота зі студентами (РС), коефіцієнт ваги 0,083 

Захист магістерських робіт під 

керівництвом учасника Конкурсу 

Перелік магістрів із 

зазначенням прізвища 

керівника 
 

Публікація студентом під керівництвом 

учасника Конкурсу 

Копія статті або тез із 

зазначенням прізвища 

керівника 
 

Перемога (зайняття призових місць) 

студента у конкурсах під керівництвом 

учасника Конкурсу 

Копія документа (диплом, 

грамота), що підтверджує 

перемогу в конкурсі чи 

олімпіаді із зазначенням 

прізвища керівника 

 

Перемога (зайняття призових місць) у 

олімпіадах під кураторством учасника 

Конкурсу 
 

Кураторство науковим гуртком 

Витяг з протоколу кафедри про 

затвердження звіту по роботі 

гуртка 
 

Проведення пленарного (секційного) 

засідання студентської конференції 

Протокол та звіт про 

результати проведення 

конференції 
 



 Вид роботи 

Документи, що 

підтверджують достовірність 

інформації учасника
1
 

Кількість 

одиниць 

6. Участь у науково-дослідних роботах (УНДР), коефіцієнт ваги 0,139 

В якості керівника Звіт, акт виконаних робіт, копія 

титульної сторінки та перелік 

виконавців НДР, госпдоговорів, 

грантів, тощо 

 

В якості виконавця  

7. Участь у підготовці наукових кадрів (ПВНК), коефіцієнт ваги 0,056 
Написання відгуків на автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 
Копія відгуку  

Опонування учасником Конкурсу дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

Автореферат 

 

Захисти дисертацій на здобуття наукового 

ступеня під керівництвом учасника 

Конкурсу 
 

Участь у спеціалізованій вченій раді по 

захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня 

Список членів спеціалізованої 

вченої ради, завірений вченим 

секретарем ради 
 

Керівництво науковою роботою аспірантів 

та/або здобувачів, наукове консультування 

Перелік аспірантів, 

докторантів, здобувачів 
 

Участь в редакційній колегії фахових 

збірників (журналів) наукових праць 

Копія титульної сторінки, на 

якій міститься список членів 

редакційної колегії 
 

8. Результативність участі у конкурсах (РУК), коефіцієнт ваги 0,222 

Проведення персональних виставок 
Документ, що підтверджує 

проведення виставки 
 

Здобуття перемоги у виставках та ярмарках 

Копія документа (диплом, 

грамота), що підтверджує 

перемогу 
 

Здобуття премій Копія документа (диплом, 

грамота), що підтверджує 

перемогу у конкурсі 

 

Здобуття стипендій  

Здобуття грантів  
1 

Кожний документ, що підтверджує достовірність інформації учасника має бути 

завірений завідувачем кафедри 
 
 

 
 

Голова конкурсної комісії     _____________________               Прізвище та ініціали 

(підпис) 

 

Голова Ради молодих 

вчених ПДАА                          ______________________              Прізвище та ініціали 

(підпис) 

 

Учасник Конкурсу                  _____________________               Прізвище та ініціали 

(підпис) 

 

Завідувач кафедри                   _____________________               Прізвище та ініціали 

(підпис) 

 
 


