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1.1. Вчене звання професора у 2021 р. отримали – Момот Олена Олегівна, 

атестат  

1.2. Вчене звання доцента у 2021 р. отримали – Тараненко Ірина Вадимівна;  

Новік Сергій Миколайович. 

 

II. Р

озробки, які впроваджено у 2021 році за межами ЗВО: 

 

 

III. Об’єкти інтелектуальної власності та результати комерціалізації науково-

технічних розробок 

3.1. Інформація про діяльність кафедр з комерціалізації науково-технічних 

розробок. 

3.2. Інформація про отримані документи інтелектуальної власності 

Міжнародні 

охоронні 

документи 

Патенти на 

винахід 

(корисна 

модель) 

Свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір 

Охоронні 

документи 

та інші ОІВ 

№ 

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 від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

      



  А.с., № 101600, Україна. Теорія і 

методика викладання легкої атлетики : 

навч.-метод. посіб. О.О. Момот., Є.Ю. 

Шостак, С.М. Новік - Опубл. 4.01.21. 

 

  А.С. №103615, Україна. Футзал в 

ілюстраціях : навч.-наоч. посіб. Є. Ю. 

Шостак. Опубл. 31.03.2021 

 

3.3. Інформація про позитивне рішення про видачу патенту на винахід 

 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у зарубіжних виданнях, 

внесених до баз даних: 

4.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва 

видання,де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. 

 

 

  Момот Оlena   

And other. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composition of 

personality 

education of 

future teachers 

during the 

creation of health 

environment at 

higher education 

institution 

Journal of 

Physical 

Education and 

Sport ® (JPES) 

Vol 21 (Suppl. 

issue 5), Art 373 pp 

2803 – 2812, Oct 

2021 

online 

ISSN: 

2247 - 

806X;  

p-ISSN: 

2247 – 

8051;  

ISSN - L 

= 2247 - 

8051 

2. Shostak 

Ye.Yu., Novik 

S.M. 

And other. 

 

Health-saving 

factors of youth 

responsibility 

formation at 

physical training 

and recreational 

establishments 

Acta 

Balneologica 

TOM LXIII, Nr 2 

(164) 2021.C.110–

114 

2082-

1867 

3. Taranenko I.  

And other. 

 

Professional 

competencies as a 

component of 

professional 

training of a 

fitness trainer-

teacher in higher 

education 

institutions 

JOURNAL FOR 

EDUCATORS 

TEACHERS 

AND 

TRAINERS 

2021. Vol. 12, Is. 

1. P. 72–81. 

DOI: 

10.47750/

jett.2021.1

2.01.010 

 

4.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва 

видання,де 

Том, номер 

(випуск), перша-

ISSN 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=18083105134156713824&hl=en&oi=scholarr
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https://scholar.google.com/scholar?cluster=18083105134156713824&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=18083105134156713824&hl=en&oi=scholarr


опубліковано 

роботу 

остання 

сторінки роботи 

 Ю.В. 

Зайцева, 

І. В.  

Тараненк

о 

Формування 

позитивного стилю 

співробітництва і 

співтворчості 

суб’єктів 

навчального процесу 

фахової підготовки 

майбутніх учителів 

фізичної культури 

Scientific 

Collection 

«InterConf», 

(42): with the 

Proceedings of 

the 1st 

International 

Scientific and 

Practical 

Conference 

«Theory and 

Practice of 

Science: Key 

Aspects» 

(February 19-20, 

2021). Rome, Italy: 

Dana, 2021. Р. 

349-355 

2709-

4685 

 

 

V. Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у вітчизняних виданнях, 

внесених до баз даних: 

5.1. Scopus та Web of Science: 

 

№ 

з/п 

Автори Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), 

перша-остання 

сторінки роботи 

ISSN 

      

 

5.2. Index Copernicus: 

№ 

з/п 

Автор Назва 

роботи 

Назва видання, 

де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

1. Шостак 

Є. Ю.  

та інші 

Неперервна 

інтеграція при 

застосуванні 

здоров’язбережува

льних технологій в 

умовах 

дистанційного 

навчання 

Вісник Глухівського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Олександра 

Довженка 

2021. Вип. 45. 

С. 34–40. 

2410-

0897 

2. Шостак 

Є.Ю. 

Новік 

С.М., 

 Момот 

О.О 

Формування 

психолого-

педагогічних засад 

професійних 

відносин при 

підготовці 

майбутнього 

педагога 

Витоки педагогічної 

майстерності 

Полтава, ПНПУ 

імені 

В.Г. Короленка, 

2021. – Вип. 27. – 

С.186-189 

2616-

6623 

3. Ю.В. 

Зайцева

Змістова 

характеристика 

Педагогічні науки Полтава, 2021. 

Вип. 77. С. 18-23 

ISSN: 

2524-



, І. В.  

Таранен

ко 

поняття «важкі 

підлітки» 

2474 

(Print); 

2524-

2482 

(Online).  

4.  Момот 

О.О. 

Науково-

методичне 

забезпечення 

виховання 

особистості 

майбутнього 

вчителя в умовах 

створення 

здоров’язбережува

льного 

середовища 

закладу вищої 

освіти 

Педагогічні науки.  2020. Вип. 75–76. 

С. 108–112   
2524-

2474 

(Print); 

2524-

2482 

(Online) 

5. Момот 

О.О. 

Розвиток 

здоров’язбережува

льної активності у 

вихованні 

особистості 

майбутнього 

вчителя в умовах 

створення 

здоров’язбережува

льного 

середовища 

закладу вищої 

освіти 

Педагогічні науки.  2021. Вип. 78. С. 

83-91 

2524-

2474 

(Print); 

2524-

2482 

(Online) 

6. Шостак 

Є.Ю., 

Донец 

О.В., 

Согоко

нь О.А. 

Впровадження 

інноваційних 

підходів 

природничо-

наукової та 

практично-

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

фізичного 

виховання 

Педагогічні науки. 2021. Вип. 78. С. 

72-82 

2524-

2474 

(Print); 

2524-

2482 

(Online) 

7. Новік 

С.М., 

Свєртнє

в О.А., 

Галюза 

С.О., 

Шапаре

нко 

Е.В. 

Формування 

професійної 

готовності 

майбутніх 

тренерів у процесі 

проходження 

виробничої 

практики   

Педагогічні науки. – 

Полтава, ПНПУ 

імені В.Г. 

Короленка , 

2021. – Вип.78. – 

С.104-108 

2524-

2474 

(Print); 

2524-

2482 

(Online) 



 

VI. В

ідомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів 

6.1. Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 

Назва наукового гуртка Керівник гуртка Кількість студентів 

    

 

№ 

з/п 

Назва проблемної групи Керівник групи Кількість студентів 

1. Особливості організації 

фізкультурно-спортивної діяльності 

учнівської та студентської молоді 

 

Зайцева Ю.В. 

 

10 

2. Особливості впровадження 

олімпійської освіти в освітній процес 

закладу вищої освіти 

 

Момот О.О. 

 

12 

3. Особливості виховання важких 

підлітків засобами фізичної культури 

Тараненко І.В. 7 

 

6.2. Проведені кафедрою студентські наукові конференції 

№ 

з/

п 

Повна назва 

конференції 

(семінару) 

Рівень 

(міжнародна, 

всеукраїнська. 

регіональна, 

університетськ

а) 

Дата 

проведенн

я 

Кількіст

ь 

учасникі

в 

Наявність збірника 

матеріалів 

конференції 

1. Технології 

здоров’язбережуван

ня в сучасних 

закладах освіти 

України: проблеми 

та перспективи 

Всеукраїнська 20 жовтня 

2021 р. 

33 Технології 

здоров’язбережуван

ня в сучасних 

закладах освіти 

України: проблеми 

та перспективи : 

матер. Всеукр. студ. 

наук.-практ. конф. – 

Полтава : Сімон, 

2021 – 130 с. 

2. Новітні теоретико-

методичні й 

методологічні 

засади розвитку 

фізичного виховання 

і спорту 

Регіональна 5 травня 

2021 р. 

22 Новітні теоретико-

методичні й 

методологічні 

засади розвитку 

фізичного виховання 

і спорту : матеріали 



регіональної 

науковопрактичної 

онлайн-конференції. 

– Полтава : Сімон, 

2021. – 100 с. 

 

6.3.  Студентські публікації 

6.3.1. Самостійні студентські публікації (30) 

1. Мироненко Є., Гноєвий С. Вплив занять волейболом на формування особистості 

підлітків. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду 

нації : мат-ли всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 р.). 

Полтава : Сімон, 2021. С. 61-62 

2. Байрачна І., Любивий В. Роль та значення фізичної підготовки юних волейболістів. 

Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : мат-

ли всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15-16 квітня 2021 р.). Полтава : 

Сімон, 2021. С. 12-14.   

3. Артеменко Д. Особливості організації та функціонування спортивного колективу. 

Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). 

Полтава : Сімон, 2021. С. 8–12. 

4. Нестерова В. Адаптивна фізична культура як соціальний феномен. Роль фізичної 

культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 

2021. С. 104–106. 

5. Тараненко Д. Вікові ообливості розвитку рухових якостей. Роль фізичної культури 

і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-

практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. 

С. 144–147. 

6. Тараненко А. К. Особливості розвитку координаційних здібностей гімнасток-

художниць на етапі початкової підготовки. Актуальні проблеми і перспективи 

розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти: матеріали ІІ 

Всеукраїнської інтернет-конференції (Кременчуцький педагогічний коледж імені 

А. С. Макаренка, 16 квітня 2021 року) / [редактор-упорядник: Т. І. Кудряшова]. 

Кременчук : Методичний кабінет, 2021. С. 175-180 

7. Тараненко А. К. Роль та місце хореографії в художній гімнастиці. Шляхи 

модернізації функціонування сфери фізичної культури і спорту у сучасному 

суспільстві : матеріали ХV Всеукр.наук.-практ. конф. (14 травня 2021 р. м. 

Переяслів) 

8. Міць Н. Роль фізкультурно-спортивної діяльності у формуванні морально-вольових 

якостей. Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку 

фізичного виховання і спорту : мат-ли рег. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 

5 травня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С 58-62 

9. Дігтяр В. Особливості базового етапу підготовки спортсменів. Шляхи модернізації 

функціонування сфери фізичної культури і спорту у сучасному суспільстві : 

матеріали ХV Всеукр.наук.-практ. конф. (14 травня 2021 р. м. Переяслів). С 85-90 

10. Підопригора В. Актуальність проблеми формування фізичної культури 

особистості. Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку 

фізичного виховання і спорту : мат-ли рег. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 

5 травня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С . 47-51 

11. Красюк А. Бігдан Ю. Суть і зміст особистісно орієнтованого фізичного виховання. 

Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку фізичного 



виховання і спорту : мат-ли рег. наук.-практ. онлайн-конф., (м. Полтава, 5 травня 

2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С. 70-74 

12. Мартинов А. Аналіз поняття здібності до гнучкості людини. Технології 

здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України : проблеми та 

перспективи : матеріали VIIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції (ПНПУ імені В.Г. Короленка, 20 жовтня 2021 р.). Полтава : ТОВ 

«СІМОН», 2021. С. 62-64 

13. Тараненко А. К. Коротка характеристика групових вправ у художній гімнастиці. 

Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України : проблеми 

та перспективи : матеріали VIIІ Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції (ПНПУ імені В.Г. Короленка, 20 жовтня 2021 р.). Полтава : ТОВ 

«СІМОН», 2021. С. 102-105 

14. Козій М. Навчально-тренувальний процес розвитку швидкісно-силових якостей у 

бігунів на короткі дистанції. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та 

зміцненні генофонду нації: Всеукр. наук.-прак. онлайн-конф., (15-16 квітня 2021 р.). 

Полтава, 2021. – С.79-81. (науковий керівник Момот О.) 

15. Станко С. Виховання витривалості  та її контроль у школярів старших класів. Роль 

фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації: Всеукр. 

наук.-прак. онлайн-конф., (15-16 квітня 2021 р.). Полтава, 2021. С. 140-141. 

(науковий керівник Момот О.) 

16.  Коба А. Специфіка урочних форм навчання в контексті формування фізичної 

культури школярів. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного 

виховання та спорту в закладах освіти: Всеукр. наук.-прак. конф., (16 квітня 2021 

р.). Кременчук, 2021. С. 24-27. (науковий керівник Момот О.) 

17.   Лисенко М.  Роль футболу у фізичному вихованні. Новітні теоретико-методичні 

й методологічні засади розвитку фізичного виховання і спорту: регіон. наук.-прак. 

онлайн-конф., (5 травня 2021 р.). Полтава, 2021. С. 56-58.(науковий керівник 

Момот О.) 

18.   Коваль С. Методичні аспекти формування технічної майстерності спортсменів 

високої кваліфікації у городковому спорті. Технології здоров’язбережування в 

сучасних закладах освіти україни: проблеми та перспективи : VIІІ Всеукр. студ. 

наук.-прак. конференція., (20 жовтня 2021 року). Полтава, 2021. С. 55-58. (Момот 

О.О. науковий керівник) 

19.     Капшук І. Українські народні ігри як засіб рухової діяльності учнів. Технології 

здоров’язбережування в сучасних закладах освіти україни: проблеми та 

перспективи : VIІІ Всеукр. студ. наук.-прак. конференція., (20 жовтня 2021 року). 

Полтава, 2021. С.52-54. (Момот О.О. науковий керівник) 

20. Рак М. Здорова молодь – запорука здорового майбутнього. Технології 

здоров’язбережування в сучасних закладах освіти україни: проблеми та 

перспективи : VIІІ Всеукр. студ. наук.-прак. конференція., (20 жовтня 2021 року). 

Полтава, 2021. С.85-90. (Момот О.О. науковий керівник) 

21. Капуста Р. особливості методів профілактики бронхіальної астми серед студентів. 

Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та 

перспективи: матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. Полтава : Сімон, 2021. С. 48-

51 

22. Дегтеренко В.О. Сутність і структура рухової компетентності особистості.   Роль 

фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації: 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція. Полтава, 2021. С. 51 – 53. 

23. Киричок  І.М. Культура здоров’я як педагогічна проблема. Роль фізичної культури і 

спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації: Всеукраїнська науково-

практична онлайн-конференція. Полтава, 2021. С. 74 – 76 . 



24. Нор  Я.С. Поняття про загальні ( ключові) компетентності учителя фізичної 

культури. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду 

нації: Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція. Полтава, 2021. С. 109 

– 112. 

25. Палапа Д.С. Методика навчання найпростіших технічних елементів у футболі на 

початковому етапі підготовки школярів. Роль фізичної культури і спорту в 

збереженні та зміцненні генофонду нації: Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція. Полтава, 2021. С. 112 – 115. 

26. Писаренко І.С. Спортивна майстерність в системі спортивного тренування. Роль 

фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні генофонду нації: 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція. Полтава, 2021. С. 115 – 117 

27. Гончар В.Є. Роль самостійних занять фізичними вправами у системі фізичного 

виховання школярів. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та зміцненні 

генофонду нації: Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція. Полтава, 

2021. С. 206 – 207 

28. Гончар В.Є. Характеристика змісту, методів і форм організації самостійної 

фізичної діяльності молодих школярів. Новітні теоретико-методичні й 

методологічні засади розвитку фізичного виховання і спорту: матеріали 

регіональної науково-практичної онлайн-конференції. Полтава,2021. С. 92 – 96.  

29. Дегтеренко В.О. Психолого-педагогічні аспекти формування рухових навичок. / 

Новітні теоретико-методичні й методологічні засади розвитку фізичного 

виховання і спорту: матеріали регіональної науково-практичної онлайн-

конференції. Полтава,2021. С. 62 – 65.  

30. Бут З.Ю. Здоровий спосіб життя серед сучасної молоді – це міф чи реальність? 

Технології здоровязбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та 

перспективи: матеріали VIII  Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції . Полтава, 2021. С. 20 – 23.  

 

6.3.2. Студентські публікації у співавторстві із науковими керівниками (5) 

1. Mомот O., Коваль С., Тараненко І.  Спортивне середовище як простір для 

соціалізації та виховання особистості. V International Scientific and Practical 

Conference «Topical issues of modern science, society and education» (28-30 November 

2021). Kharkiv, 2021.  С. 912-914. 

2. Шостак Є., Попов О. Розвиток спритності у навчально-тренувальному 

процесі з підготовки воротаря у футболі. Роль фізичної культури і спорту в 

збереженні та зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-

конф., (м. Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С. 121–124. 

3. Зайцева Ю.В., Бондаренко В.П., Хабарова М.О. Загальна характеристика 

спортивної підготовки волейболістів. Технології здоров’язбережування в сучасних 

закладах освіти України : проблеми та перспективи : матеріали VIIІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, 20 жовтня 2021 р.). Полтава : ТОВ «СІМОН», 2021. С 41-43. 

4. Левченко А. В., Пилипенко Д. В., Зайцева Ю. В. Значення фізичної 

підготовки у навчально-тренувальному процесі волейболістів. Актуальні проблеми 

і перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти: 

матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції (Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А. С. Макаренка, 16 квітня 2021 року) / [редактор-упорядник: Т. І. 

Кудряшова]. Кременчук : Методичний кабінет, 2021. 184-188. 

5. Зайцева Ю.В., Хабарова М.О. Історичний шлях трансформації 

розуміння здоров’я людини. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні 

технології : реалії і перспективи: збірник наукових матеріалів VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 23 листопада 



2021 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка», 2021. С. 130-132 

6.4. Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(вказати тільки переможців) 

ПІП студента Предмет Місце 

Коваль С.С. У галузі знань «Фізична культура і спорт», спеціалізація 

«Спорт». Тема: «Методичні аспекти формування 

технічної майстерності спортсменів високої кваліфікації 

у городковому спорті», 22-23 квітня 2021 р. 

 

VI 

 

6.5. Результати участі студентів у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт (вказати тільки переможців) 

ПІП студента Галузь Місце 

   

 

6.6. Участь студентів у інших конкурсах всеукраїнського рівня та їх 

результати (до 20 рядків) 

6.7. Участь студентів у інших конкурсах обласного рівня та їх результати 

(до 20 рядків) 

 

VII. Науково-дослідна та інноваційна діяльність молодих учених 

 

7.1.  Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

 

Кількість молодих 

учених, які працюють 

на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які 

залишаються у ЗВО 

після закінчення 

аспірантури 

2017 4 3 - 

2018 6 3 - 

2019 14 3 - 

2020 10 2 - 

2021 27 2 - 

 

7.2. Інформація про захист дисертацій молодих вчених (штатних викладачів) 

7.3. Інформація про проєкти (гранти), які виконували (отримали) молоді вчені 

(штатні викладачі) 

 

VIII. Наявність в структурі кафедри наукових підрозділів (лабораторії, центри, 

музеї) та результати їх роботи (до 20 рядків). 

 

IX. Н

аукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 



 

9.1.  Договори та угоди, укладені до 2021 р., дія яких продовжується 

 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

 

9.2. Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

 

9.3. Інформація про закордонні відрядження викладачів (вказати термін, мету та 

результати відрядження, до 10 рядків). 

 

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

спільно з науковими установами Національної академії наук України та 

Національної академії педагогічних наук України (до 20 рядків) 

1. Наукова установа: 

2. Напрями діяльності: 

− Спільні структурні підрозділи 

− Тематика досліджень 

− Видавнича діяльність 

− Стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ 

− Результативність спільної співпраці 

− Об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного 

користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання 

 

XI. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією, обласною радою спрямовані 

на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення 

регіональних потреб (до 10 рядків). 

 

XII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів та мають номер державної реєстрації УкрІНТЕІ: 

 

Тема та 

№ державної реєстрації 

Науковий керівник Науковий результат Його значимість 

Фізкультурно-оздоровчі 

та спортивні технології в 

освітньому просторі 

Зайцева Юлія 

Вікторівна  

Момот Олена 

Олегівна  

Новік Сергій 

Отримання 

охоронних 

документів, 

друкування статей, 

навчально-

Полягає у 

теоретичному і 

практичному 

обґрунтуванні 

фізкультурно-



 

XIII. Конференції 

13.1. Інформація про проведення кафедрою конференцій (семінарів) 

(конференції та семінари студентів і молодих вчених не вказувати): 

 

 Кількість проведених конференцій 

 2018 2019 2020 2021 

Міжнародна конференція     

Всеукраїнська конференція  1  1 

 

13.2. Назви конференцій, проведених у 2021 р. 

Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та 

перспективи 

 

XIV. І

нформація про наукові публікації викладачів кафедри (повний бібліографічний 

перелік; заповнювати за видом публікації, а не по кожному викладачу окремо; 

публікацію викладачів кафедри у співавторстві зазначати 1 раз - для правильного 

обліку у показниках наукової діяльності, що надсилаються в МОН) 

 

1. Монографія, словник, довідник 

            1.1. видані за кордоном 

1.2. видані в Україні 

1). Момот О., Синиця С., Синиця Т. Практика формування професійно-прикладної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного 

вдосконалення. Концептуалізація компетентнісного підходу до професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в контексті змішаного навчання: 

колективна монографія / за заг. ред. О.К. Корносенко, О.В. Даниско. Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2021. С. 64-99. 

2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради) 

1). Словник термінів та понять зі спортивних дисциплін : навч.-метод. посіб. / уклад.: О. 

О. Момот, Є. Ю. Шостак, Ю. В. Зайцева, С. М. Новік, І. В. Тараненко, Г. В. Кириленко, 

О. І. Кириленко. – Ч.2. – Полтава : Сімон, 2021. – 197 с. 

2). Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів зі спортивних дисциплін : 

метод. реком. для студ. факул. фіз. вих. / уклад.: О. О. Момот, Є. Ю. Шостак, Ю. В. 

Зайцева, С. М. Новік, І. В. Тараненко, Г. В. Кириленко, О. І. Кириленко. – Полтава : 

Сімон, 2021. – 111 с. 

4. Підручник для ЗСО (з грифом МОН) 

5. Навчальний посібник для ЗСО (з грифом МОН) 

Миколайович 

Тараненко Ірина 

Вадимівна  

Шостак Євгенія 

Юріївна 

методичних 

посібників 

оздоровчих та 

спортивних 

технологій в 

освітньому 

просторі 



1). Варіативний модуль «Футзал» / Є.Шостак, С.Новік, О. Момот // Модельна навчальна 

програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказ Міністерства освіти і 

науки України від 12 липня 2021 року № 795 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 10 серпня 2021 року). 

2). Варіативний модуль : Пляжний волейбол / Зайцева Ю.В. , Хоменко П.В., Тараненко 

І.В. // Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів 

загальної середньої освіти. «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 

наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795. (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2021 року). 

6. Мультимедійний посібник 

7. Стаття 

7.1. У наукометричних виданнях включених до баз даних Scopus, Web of Science 

1). Shostak Ye.Yu., Novik S.M., Petryshyn O. V., Fastivetz A. V., Khomenko P. V. Health-

saving factors of youth responsibility formation at physical training and recreational 

establishments. Acta Balneologica, TOM LXIII, Nr 2 (164) 2021.C.110–114. 

2). Kornosenko O., Khomenko P., Taranenko I., Zhamardiy V., Shkola O., Tolchieva H., 

Saienko  V., Batieieva N., Kyzim P. Professional competencies as a component of 

professional training of a fitness trainer-teacher in higher education institutions. JOURNAL 

FOR EDUCATORS TEACHERS AND TRAINERS. 2021. Vol. 12, Is. 1. P. 72–81. DOI: 

10.47750/jett.2021.12.01.010 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearc

h&qid=12&SID=C66b9A5Bv8EY9XYV9xI&page=1&doc=9 

3). Момот Оlena. Maryna Grynova, Oleksandr Mamon, Yuliia Sribna, Marina Diachenko-

Bogun and other. Composition of personality education of future teachers during the creation 

of health environment at higher education institution. Journal of Physical Education and 

Sport ® (JPES), Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 373 pp 2803 – 2812, Oct 2021online ISSN: 2247 

- 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 c JPES (стаття 

https://efsupit.ro/images/stories/octombrie2021/Art%20373.pdf) Scopus 

 

7.2. У інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) 

1) Зайцева Ю.В., Корносенко О.К., Тараненко І.В. Формування позитивного стилю 

співробітництва і співтворчості суб’єктів навчального процесу фахової підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури. Scientific Collection «InterConf», (42): with 

the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and 

Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. Р. 

349-355  

2) Зайцева Ю.В., Тараненко І.В. Змістова характеристика поняття «важкі підлітки» 

Педагогічні науки. Полтава, 2021. Вип. 77. С. 18-23 

3) Шостак Є. Ю., Согоконь О. А., Донець О. В. Неперервна інтеграція при 

застосуванні здоров’язбережувальних технологій в умовах дистанційного 

навчання. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 2021. Вип. 45. С. 34–40.  

URL: https://drive.google.com/file/d/1sxgqwCknZDREjQpluPrrsOAk5pA3PXVf/view 

4) Шостак Є.Ю., Новік С.М., Момот О.О. Формування психолого-педагогічних засад 

професійних відносин при підготовці майбутнього педагога. Витоки педагогічної 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=12&SID=C66b9A5Bv8EY9XYV9xI&page=1&doc=9
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=12&SID=C66b9A5Bv8EY9XYV9xI&page=1&doc=9
https://efsupit.ro/images/stories/octombrie2021/Art%20373.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sxgqwCknZDREjQpluPrrsOAk5pA3PXVf/view


майстерності. – Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. – Вип. 27. – С.186-

189.  ISSN 2616-6623. 

5) Момот О.О. Науково-методичне забезпечення виховання особистості майбутнього 

вчителя в умовах створення здоров’язбережувального середовища закладу вищої 

освіти. Педагогічні науки. 2020. Вип. 75–76. С. 108–112  (ISSN: 2524-2474 (Print); 

2524-2482 (Online)  DOI https://doi.org/10.33989/2524-2474.2020.75-76.226380 

6) Момот О.О. Розвиток здоров’язбережувальної активності у вихованні особистості 

майбутнього вчителя в умовах створення здоров’язбережувального середовища 

закладу вищої освіти. Педагогічні науки. 2021. Вип. 78. С. 83-91 

7) Шостак Є.Ю. Впровадження інноваційних підходів природничо-наукової та 

практично-професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання. 

Педагогічні науки. 2021. Вип. 78. С. 72-82. 

8) Свєртнєв О.А., Новік С.М., Шапаренко Е.В., Галюза С.О. Формування 

професійної готовності майбутніх тренерів у процесі проходження виробничої 

практики.  Педагогічні науки. Полтава, ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2021. Вип.78. 

С.104-108. 

 

7.3. У фахових виданнях категорії Б (за профілем кафедри) 

7.4.  В університетських не фахових виданнях 

7.5. У інших (не фахових) виданнях 

8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

8.1. Міжнародних конференцій 

1). Momot O., Koval S., Sevtyuk M. Formation of technical skills of highly qualified athletes in 

gorodki. Fundamental and applied research in the modern world : the 10th International 

scientific and practical conference, (May 12-14, 2021). BoScience Publisher, Boston, USA. 

2021. P. 57-60 

8.2. Всеукраїнських конференцій 

1) Зайцева Ю.В., Тараненко І.В. Виховання гармонійно розвиненої особистості 

підлітка у процесі фізкультурної діяльності. Шляхи модернізації функціонування 

сфери фізичної культури і спорту у сучасному суспільстві : матеріали ХV 

Всеукр.наук.-практ. конф. (14 травня 2021 р. м. Переяслів)  

2) Зайцева Ю.В., Бондаренко В.П., Хабарова М.О. Загальна характеристика 

спортивної підготовки волейболістів. Технології здоров’язбережування в сучасних 

закладах освіти України : проблеми та перспективи : матеріали VIIІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (ПНПУ імені В.Г. 

Короленка, 20 жовтня 2021 р.). Полтава : ТОВ «СІМОН», 2021. С 41-43. 

3) Левченко А. В., Пилипенко Д. В., Зайцева Ю. В. Значення фізичної підготовки у 

навчально-тренувальному процесі волейболістів. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти: 

матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції (Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А. С. Макаренка, 16 квітня 2021 року) / [редактор-упорядник: Т. І. 

Кудряшова]. Кременчук : Методичний кабінет, 2021. 184-188. 

4) Зайцева Ю.В., Хабарова М.О. Історичний шлях трансформації розуміння здоров’я 

людини. Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології : реалії і 

перспективи: збірник наукових матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної 



Інтернет-конференції з міжнародною участю, 23 листопада 2021 р. Полтава: 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2021. 

С. 130-132 

5) Шостак Є., Попов О. Розвиток спритності у навчально-тренувальному процесі з 

підготовки воротаря у футболі. Роль фізичної культури і спорту в збереженні та 

зміцненні генофонду нації : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., (м. 

Полтава, 15–16 квітня 2021 р.). Полтава : Сімон, 2021. С. 121–124. 

6) Шостак Є. Ю. Теоретико-методологічні аспекти професійної діяльності тренера-

викладача футзальної команди. Актуальні проблеми і перспективи розвитку 

фізичного виховання та спорту в закладах освіти : матеріали ІІ Всеукр. інтернет-

конф., (Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, 16 квітня 2021 

року) / [ред.-упоряд. Т. І. Кудряшова]. Кременчук : Методичний кабінет, 2021. 

С. 19–24. 

7) Шостак Є.Ю., Момот О.О. Виховання як складова формування культури здоров’я 

молодого покоління. Шляхи модернізації функціонування сфери фізичної культури 

і спорту у сучасному суспільстві: XV Всеукр. наук.-прак. конференція., (14 травня 

2021 р.) . Переяслав, 2021. С. 87-90 

8) Тараненко І. В. Особистісно орієнтований підхід. Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти: 

матеріали ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції (Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А. С. Макаренка, 16 квітня 2021 року) / [редактор-упорядник: Т. І. 

Кудряшова]. Кременчук : Методичний кабінет, 2021. С. 99-104 

9) Тараненко І., Коваль С. Момот О. Спортивне середовище як простір для 

соціалізації та виховання особистості. V International Scientific and Practical 

Conference «Topical issues of modern science, society and education» 28-30 November 

2021. С 912-914 

10) Момот О.О. Академічна доброчесність – провідний принцип підготовки фахівця 

вищої школи. Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український 

контекст: Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 

(16-17 листопада 2021 р.) 

 

XV. Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри у 2021 р. 

 

k1 Кількість захищених у 2021 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП*  

k2 Кількість захищених у 2021  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП  

k3 Кількість отриманих у 2021  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 3 

k4 
Кількість отриманих у 2021  р. державних нагород для молодих учених / кількість 

ставок НПП 

 

k5 
Обсяг надходжень у 2021  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

за НП**/кількість ставок НПП 

 

k6 
Обсяг надходжень у 2021  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

за НП / кількість ставок НПП 

 

k7 Обсяг фінансування у 2021  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП  



k8 
Кількість отриманих у 2021  р. охоронних документів, право власності на які 

належить Університету /кількість ставок НПП 

0,7 

k9 Кількість опублікованих у 2021  р. монографій / кількість ставок НПП 1 

k10 
Кількість наукових публікацій за 2021 р.у центральних, фахових виданнях України 

та у зарубіжних виданнях / кількість ставок НПП 

1,6 

k11 
Кількість публікацій за 2021 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science/ кількість ставок НПП 

0,8 

k12 
Кількість призових місць за 2020-2021 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт студентів/кількість ставок НПП 

 

Σ  Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 6,96 

*НПП – науково-педагогічний працівник   **НП – наукові послуги  

 

XVI. Основні завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

кафедри на 2022 р. 

 

Примітки: 

1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, 

міжрядковий інтервал 1,0, кегль 12, абзацний відступ – 10 мм, вирівнювання по ширині 

(для тексту), по лівому краю (для таблиць). 

2. У назві файлу зазначити назву кафедри (без слова кафедра 

та інших символів). 

3. Презентація має містити скановані зображення дипломів, 

патентів, свідоцтв, обкладинок монографій, журналів, де опубліковані статті з імпакт-

фактором, фотоматеріали конференцій, проведених кафедрою; закордонних стажувань 

науково-педагогічних працівників кафедри тощо. 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри теоретико-методичних основ викладання 

спортивних дисциплін у 2021 році 

 

1. Договори та угоди, укладені в 2021 р. 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

      

 

2. Розробка чи реалізація міжнародного наукового/освітнього гранту. 

Назва проекту Організація-

донор 

Учасники 

проектної групи 

Результат 

    

 

3. Участь у міжнародному науковому/освітньому проєкті. 

Назва проекту Країна(ни)-

партнер(ри) 

Учасники від 

кафедри 

Опис діяльності за 

проектом (до 20 слів) 

    

 

4. Інформація про закордонні стажування. 

ПІБ особи, яка 

пройшла стажування 

Країна 

стажування 

Тема 

стажування 

Термін 

стажування 

Документ, що 

засвідчує 

результати 

стажування 

     

 

5. Інформація про закордонні відрядження. 

ПІБ особи, яка 

перебувала у 

відрядженні 

Країна та організація, куди 

здійснено відрядження 

Термін 

відрядження 

Мета відрядження 

    

 

6. Отримання мовного сертифікату міжнародного зразка (IELTS, TOEFL, FCE/CFE, 

CPE, TOFIC). 

ПІБ особи, яка отримала сертифікат Назва іспиту Рівень 

   

 

7. Членство в іноземних організаціях (за профілем кафедри). 

Назва організації ПІБ учасника 

  

 

8. Інші види міжнародної співпраці. 

 

 

 

 



 

Додаток 31 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

доктор пед. наук, доцент, Момот Олена Олегівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність2 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10 10 

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

 
1 Внутрішні сумісники звітують лише на кафедрі за основним місцем роботи, зовнішні сумісники 

звітів не подають. 
 
2 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20 20 

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25  50 

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15 10 

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 15 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 10 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 



5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

 

100 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 150 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 30 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 30 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5 5 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

10 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25 50 

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2 12 

Регіональній науковій конференції 1 1 

6.5. 
Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20  20 



отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  

6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20 60 

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50 50 

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

 



документів 

8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15 15 

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25 25 

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  674 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

кандидат пед. наук, доцент, Зайцева Юлія Вікторівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність3 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10 10 

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

 
3 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 10 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 15 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

 

видані українською мовою    80  



5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 електронної 

версії  

 

100 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15  

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10  

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5 20 

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25 25 

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10  20 

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15 15 

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  215 

 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

кандидат пед. наук, доцент, Шостак Євгенія Юріївна  
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність4 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

 
4 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5  

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15  

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

 

видані українською мовою    80  



5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 електронної 

версії  

 

 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15  

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10  

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів   

 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

кандидат пед. наук, доцент, Новік Сергій Миколайович 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність5 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20 40 

 
5 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 15 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15  

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

100 

видані українською мовою    80  



5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 електронної 

версії  

 

150 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15  

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 30 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10  10 

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35 35 

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  380 

 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

кандидат пед. наук, доцент, Тараненко Ірина Вадимівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність6 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

 
6 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5  

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15 5 

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

 

100 

видані українською мовою    80  



5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 електронної 

версії  

 

100 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 15 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 20 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10  80 

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2 2 

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35 35 

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  357 

 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 



Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

Кириленко Ганна Вікторівна 
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність7 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 

За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

 
7 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 10 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15  

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 

5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

 

видані українською мовою    80  



5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50 електронної 

версії  

 

 

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15 15 

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10 10 

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  35 

 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 



 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи викладача 

за  2021 рік 

 

Кириленко Олександр Іванович  
(науковий ступінь, звання, ПІБ викладача) 

кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 

№ 

п/п 

Вид роботи 

 

Нормативне 

значення, бал  
Примітка  

Виконан

ня 

1. Проєктна діяльність8 

1.1. 

Включення наукового видання університету до 

наукометричних баз Scopus та/або Web of Science 

Підготовка  

50 

У ріку 

подання / 

отримання 

позитивної 

відповіді 

 

 

Отримання позитивної відповіді  100  

1.2. 

Включення наукового видання університету до 

переліку фахових видань групи Б 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.3. 

Підготовка і подання науково-дослідної роботи на 

конкурс проєктів НДР 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  100  

1.4. 

міжнародний науковий чи освітній грант 

(проведений через бухгалтерію Університету) 

Підготовка  

75  

Отримання позитивної відповіді  75  

1.5. 

науково-дослідні роботи за державними 

(регіональними) програмами 

Підготовка  

25  

Отримання позитивної відповіді  50  

1.6. Реєстрація наукової теми кафедри в УкрІНТЕІ 10  

2. Виконання науково-дослідної роботи   

2.1. 

за міжнародною програмою 

керівник НДР 
100 

На один рік 

 

член НДР 75  

2.2. 

за державною програмою 

керівник НДР 
75  

член НДР 50  

2.3. 

за госпдоговірною програмою  

керівник НДР 

 

50 
 

член НДР 25  

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. 

Подання заявки: 

на винахід (корисна модель) 

 

5 
  

на міжнародний охоронний документ 10   

3.2. 

Отримання охоронних документів на ОІВ:  

міжнародні охоронні документи 
25 За фактом 

отримання 

 

патенти на винахід (корисна модель) 25  

 
8 Індивідуальний бал кожному учаснику проєкту, члену оргкомітету,   



свідоцтво про реєстрацію авторського права на 

твір, зареєстроване на Університет 
20  

охоронні документи та інші ОІВ 15  

3.3. 

Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з 

підприємствами, установами, організаціями 

50  

упровадження у практику результатів НДР, що 

оформлені як акти впровадження 
10  

продаж ліцензій на використання ОІВ 100  

укладання договорів про трансфер технологій 50  

4 Підготовка наукових кадрів  

4.1. 

Захист докторської дисертації  

дисертант  
100 

За фактом 

захисту 

 

 

науковий консультант 25  

4.2. 

Захист кандидатської дисертації  

дисертант  

 

50 
 

науковий керівник 20  

4.3. 

Опонування дисертацій  

докторської  

 

25 
  

кандидатської 20   

4.4. 
Наукове стажування у закордонних ЗВО (наукових 

установах) 
10  За 1 кредит 

ЄКТС (30 

годин) 

 

4.5. Наукове стажування в установах НАН чи НАПН 6  

4.6. 
Наукове стажування у ЗВО (наукових установах) 

України за межами м. Полтава 
4  

4.8. 
Робота у спеціалізованій вченій раді 

голова, учений секретар, член 
50, 40, 25   

4.9. 

Отримання мовного сертифіката міжнародного 

зразка(IELTS, TOEFL, FCE/CFE, CPE, TOFIC) 

Рівень В2 

10 
За фактом 

отримання  

 

Рівень С1 15  

Рівень С2 25  

5. Публікації 

5.1. Монографія(одноосібна) 25 За 1 д. а.  

Монографія колективна (у межах кафедральної 

теми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ) 

20 

 

За 1 д. а.  

одноосібно 

написаного 

розділу, або 

за 1 д.а. 

видання з 

поділом на 

всіх 

 авторів  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

Монографія колективна 15  

5.2. Підручник для ЗВО з грифом Вченої ради 20  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої 

ради) 

5 10 

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН) 20  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН) 15  

5.6. Мультимедійні посібники (видані ліцензійними 

підприємствами) 

100 За наявності 

електронної 

версії 

 

5.7. Стаття 



5.7.1. у наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

видані англійською мовою 

 

100 

На 1автораза 

фактом 

виходу 

друкованої чи 

електронної 

версії  

 

 

видані українською мовою    80  

5.7.2. у інших наукометричних виданнях або фахових 

виданнях категорії Б 

50  

5.7.3. у не фахових виданнях університету 25  

5.7.4. в інших (не фахових) виданнях  15   

5.8. Публікації у збірниках матеріалів конференцій 

5.8.1. унесених до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science 
50 На 1 автора, 

за фактом 

виходу  

друкованої чи 

електронної 

версії 

 

5.8.2. міжнародних конференцій  

виданих за кордоном  

25  

виданих в Україні 15  

5.8.3. всеукраїнських конференцій 10  

5.9. Доповіді на конференціях  

міжнародних (за межами України)  

15 За фактом 

участі 

 

міжнародних (в Україні)  10  

всеукраїнських 5  

5.10. Рецензування 

5.10.1 монографій, підручників, навчальних посібників  2 За 1 д.а., 

копія рецензії  

 

5.10.2 статей для наукометричних видань  1  

5.10.3 текстів та авторефератів дисертацій  1  

5.10.4 наукове редагування фахових / не фахового видань 

університету  

головний редактор 

100/50 За один 

випуск 

 

відповідальний редактор 75/40  

англомовний редактор 25  

член редакційної колегії 20/10  

5.10.5 участь у редакційній колегії видання, що входить 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of 

Science 

100 За фактом 

включення до 

редколегії 

 

5.10.6 наукове редагування періодичного видання 

кафедри 

25 За фактом 

видання 

 

5.10.7 наукове редагування студентського збірника 

наукових робіт 

25  

6. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів освітнього ступеня 

6.1. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричних виданнях баз даних Scopus або 

Web of Science 

50   

6.2. 

підготовка та опублікування одноосібної статті у 

наукометричному виданні або фахових виданнях 

категорії Б 

50   

6.3. 

підготовка та опублікування одноосібної статті 

(тез) у збірнику наукових праць,  матеріалах 

конференції 

10   

6.4. 

Виступ студента на міжнародній науковій 

конференції 5 
За фактом 

виступу 

 

Всеукраїнській науковій конференції 2  

Регіональній науковій конференції 1  

6.5. 

Наукова робота студента на конкурс СНР 

підготовка  
20 

 

 

отримання призового місця (всеукраїнський 

етап) 
100  



6.6. 

Участь в олімпіаді, культурно-мистецьких 

проєктах, які проводять Міносвіти, Мінкультури, в 

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських 

іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонатах 

України з видів спорту, які проводять центральні 

органи виконавчої влади  

підготовка 

20  

 Отримання призового місця 100  

6.8. 

підготовка здобувачів вищої освіти до навчання 

(стажування) в закордонних ЗВО (терміном не 

менше 3-х місяців) 

25 
На одного 

здобувача  
 

7. Визнання науково-дослідної роботи  

7.1. Здобуття державних нагород 

7.1.1 Державної премії України в галузі науки і техніки 100 

У рік 

здобуття 

 

7.1.2 Державної премії України в галузі освіти 90  

7.1.3 
Міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення 
80  

7.1.4 
премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за 

наукові досягнення») 
70  

7.1.5 заслуженого діяча науки і техніки 60  

7.2. Отримання наукових, вчених звань 

7.2.1 дійсного члена АН / НАПН  100 

У рік 

присвоєння 

 

7.2.2 члена-кореспондента АН / НАПН  75  

7.2.3 професора 50  

7.2.4 доцента 35  

7.3. Отримання премій, почесних звань  

7.3.1 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених 
50 

За фактом 

отримання 

 

7.3.2 
Премій, стипендій Верховної Ради України для  

молодих учених 
50 

 

7.3.3 
почесного звання (народний артист, народний 

художник і т.д.) 
50 

 

7.3.4 
почесного доктора (професора) закордонного 

університету 
50 

 

7.3.5 
почесного звання університету (почесний 

професор, кращий молодий вчений) 
30  

7.3.6 інших премій всеукраїнського чи обласного рівня 10   

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи  

8.1. підготовка проєкту та укладання міжнародного 

договору 

75 За фактом 

підписання 

 

8.2. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами НАН / НАПН  

50  

8.3. підготовка проєкту та укладання договору з 

установами та організаціями України за профілем 

кафедри 

25  

8.3. проведення спільних заходів із закордонними 

установами 

100 За фактом 

проведення 

 

8.4. створення та обладнання наукової 

лабораторії,центру, музею 

100 За фактом 

відкриття 

 

8.5. участь у наукових експедиціях 5 За 1 робочий 

день, за 

наявності 

документів 

 



8.6. Участь у наукових, освітніх або мистецьких 

виставках (за профілем кафедри): 

– міжнародних (за межами України) 

100 за 1 експонат 

(диплом або 

інший 

документ)  

 

– міжнародних (в Україні) 50  

– всеукраїнських 25  

8.8. Організація та проведення конференції  

Міжнародної  

 

25 

За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнської 15  

8.9. Організація та проведення семінару 

Міжнародного 

10 За фактом 

проведення 

 

Всеукраїнського 10  

8.10. Виконання наукової експертизи згідно з запитами 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування тощо 
5 

За 1 д. а. 

висновку  

 

8.12 Участь у діяльності комісіях Вченої ради (наукової, з академічної доброчесності) 

8.12. Виконання обов’язків голови  50 За фактом 

виконання 

 

 Члена, секретаря 25  

8.12 Виконання обов’язків  

 заступника декана з наукової роботи 25 

 

 

голови Ради молодих вчених університету 

(факультету) 

50 (25)  

 керівника наукової лабораторії (центру) 50  

координатора науково-дослідних проєктів 25  

координатора з питань інтелектуальної власності 25  

 голови проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

100  

члена проєктної групи з атестації наукового 

напряму 

25  

 Усього балів  10 

 

 

Показники рейтингу заслухано та  

затверджено на засіданні кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

 

 (протокол №  23 від 20.12.2021 р.) 

 

Викладач __________________________________________/__________________________ 

                              (підпис)                                                                               

 

Завідувач кафедри _________________________________ /__________________________ 

                                                (підпис)  

 

 

 

 

Примітка: Бал за всі види робіт визначається ВИНЯТКОВО за наявності документів 

(підтвердження публікацій, сертифікатів, договорів, грамот, звітів тощо). 
 

 

 

 

 



Форма представлення рейтингу НПП кафедри  

теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін 

за підсумками наукової роботи у 2021 р.  

 
П.І.П. Посада, 

науковий 

ступінь,  вчене 

звання 

Науково-

педагогічний 

стаж 

Частина ставки Рейтинговий 

бал  

Момот Олена 

Олегівна 

Зав. кафедри, 

д.пед.н., 

професор. 

18 1 674 

Зайцева Юлія 

Вікторівна 

Доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

13 1 215 

Шостак  

Євгенія 

Юріївна 

Доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

14 1 435 

Новік Сергій 

Миколайович 

Ст.викл., 

к.пед.н., 

доцент 

16 1 380 

Тараненко 

Ірина 

Вадимівна 

Ст. викл., 

к.пед.н., 

доцент 

19 1 357 

Кириленко 

Ганна 

Вікторівна 

Ст. викл. 37 0,65 54 

Кириленко 

Олександр 

Іванович 

Ст. викл. 37 0,55 18 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 321 

 

 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри визначається за 

сумою балів:  
 

Бал (за сумою показників) = Н1+Н2+Н3+Н…+ К, 
 

де    Н – рейтинговий бал штатних НПП кафедри  

        К – характеристика кадрового потенціалу кафедри. 
 

Кадровий потенціал кафедри визначається за шкалою: 

Показник Бал 

Наявність у штаті кафедри доктора наук 100  

(за кожного доктора наук) 

Частка НПП із науковими ступенями та вченими званнями  



50 – 59 %  20 

60 – 69 % 40 

70 – 79 % 60 

80 – 89 % 80 

90 – 100 % 100 

З метою визначення рейтингу кафедри бал (за сумою показників) 

приводиться у відповідність до кількості ставок (середньої за рік) на кафедрі 

за формулою:  

 

                    Рейтинг   =    Бал (за сумою показників) 

                             Кількість ставок штатних 

    викладачів і внутрішніх сумісників 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


