
Додаток 2
до Методики оцінювання ефективності наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи
(пункт 4 розділу І)

КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА 
наукової установи за її науковим потенціалом і досягненнями у попередні роки

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
(найменування наукової установи)

Національна академія педагогічних наук України
(відомча підпорядкованість наукової установи)

(Форма № 1)

№
з/п Найменування показник Значення 

показника*1

Інтервал значень показника, що 
відповідає оцінці: Оцінка за 

показником, 
балів

(відповідно 
до граф 4-8)

Ваговий
коефіцієнт

показника*2,
одиниць

Зважена
оцінка

показників,
балів

(графа 9 х 
графа 10)

І
бал

2
бали

3
бали

4
бали

5
балів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І Рівень кваліфікації наукових кадрів X X X X X X X 0,25 X

1.1

Чисельність висококваліфікованих наукових працівників 
(докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук) станом на 
01 січня поточного року, віднесена до загальної чисельності 
наукових працівників (з урахуванням кількості сумісників), 
відсоток

92 ДО 10 11-20 21-30 31-40 понад
41 5 0,20 1

1.2 Кількість молодих учених, які отримували гранти і премії для 
молодих учених, аспірантів і докторантів за останні три роки, 
осіб

2 1 2 3 4-5 понад
5 2 0,05 0.1



II Бюджет та інфраструктура X X X X X X X 0,25/0,17 X

2.1
Обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 
рахунок всіх джерел за попередній календарний рік у розрахунку 
на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб 267 до 50 51-

100
101-
200

201-
500

понад
500 4 0,08 0.32

2.2

Обсяг фінансування, залученого з позабюджетних джерел 
(міжнародних грантів і програм, промислових замовників та 
інших джерел, не заборонених законодавством) за попередній 
календарний рік, у розрахунку на одного наукового працівника, 
тис. гривень / осіб

550 до 5 5,1-10 10,1-
20

20,1-
50

понад
50 5 0,07 0.35

2.3

Обсяг конкурсного фінансування за попередній рік проектів 
через Національний фонд досліджень України, інноваційних 
бюджетних конкурсних науково-технічних програм, проектів та 
надання грантів, у розрахунку на одного наукового працівника, 
тис. гривень / осіб

548.4 до 5 5,1-10 10,1-
20

20,1-
50

понад
50 5 0,02 0.1

2.4
Обсяг коштів, залучених на розвиток матеріально-технічної та 
дослідно-експериментальної бази за останні 3 роки у розрахунку 
на одного наукового працівника, тис. гривень / осіб

0 до 0,1 0,11-
0,2

0,21-
0,5

0,51-
1,0

понад
1,0 0 0,02 / 0,00 0

2.5

Обсяг коштів, отриманих від виданих ліцензій та укладених 
договорів про передання прав на об’єкти права інтелектуальної 
власності за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового 
працівника, тис. гривень/осіб

0 до 0,1 0,11-
0,2

0,21-
0,5

0,51-
1,0

понад
1,0 0 0,02 / 0,00 0

2.6

Кількість сучасного високотехнологічного наукового 
обладнання, унікальних наукових об’єктів, в тому числі тих, що 
становлять національне надбання, центрів колективного 
користування науковим обладнанням, одиниць

0 відсутні 1 2 3 понад
3 1 0,04 / 0,00 0

III Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність X X X X X X X 0,25 / 0,29 X

3.1

Кількість монографій, енциклопедій, словників та підручників 
(без врахування навчальних посібників), збірників наукових 
праць, збірників документів і матеріалів, наукових довідників 
або покажчиків тощо, виданих в Україні і за кордоном за останні

0.42 до 0,1 0,11-
0,25

0,26-
0,38

0,39-
0,5

понад
0,5 4 0,08/0,18 0.72



3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / 
осіб

3.2
Тези та матеріалів наукових конференцій, виданих в Україні і за 
кордоном за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового 
працівника , одиниць / осіб

1.24 до 5 5,1-10 10,1-
15

15,1-
20

понад
20 1 0,01/0,02 0.02

3.3
Кількість публікацій у наукових виданнях, включених до 
Переліку наукових фахових видань України, за останні 3 роки, у 
розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб

1.09 до 0,3 0,31-
0,5

0,51-
0,8

0,81-
1,0

понад
1,0 5 0,06 / 0,09 0.45

3.4
Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності в Україні за останні 3 роки, у 
розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб 0 відсутні 0,01-

0,03
0,031-
0,06

0,061-
0,1

понад
ОД 1 0,018/0,00 0

3.5
Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти права 
інтелектуальної власності за кордоном за останні 3 роки, у 
розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / осіб 0 відсутні 0,01-

0,03
0,031-
0,06

0,061-
0,1

понад
0,1 1 0,032 / 0,00 0

3.6

Кількість виданих ліцензій та/або укладених договорів про 
передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності, 
та/або їх використання в Україні за останні 3 роки, у розрахунку 
на одного наукового працівника, одиниць /осіб

0 відсутні 0,01-
0,03

0,031-
0,06

0,061-
0,1

понад
0,1 1 0,018/0,00 0

3.7

Кількість виданих ліцензій та/або укладених договорів про 
передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності, 
та/або їх використання за кордоном за останні 3 роки, у 
розрахунку на одного наукового працівника, одиниць /осіб

0 відсутні 0,01-
0,03

0,031-
0,06

0,061-
0,1

понад
0,1 1 0,032 / 0,00 0

IV Престиж X X X X X X X 0,25 / 0,29 X

4.1

Кількість публікацій у закордонних наукових журналах, що 
індексуються в Web of Science Core Collection і Scopus за останні 
3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць / 
осіб

0.22 до 0,02 0,021-
0,04

0,041-
0,06

0,061-
0,2

понад
0,2 5 0,1/0,12 0.6



4.2

Кількість наукових видань (журналів), засновником 
(співзасновником) яких є наукова установа, за науковим 
напрямом, що індексуються у наукометричних базах Web of 
Science Core Collection, Scopus, ERIX PLUS, PubMed, MathSciNet, 
Chemical Abstracts, GeoRef, за останні 3 роки, одиниць

2 відсутні 1 2 3 понад
3

3 0,08 0.24

4.3

Кількість наукових працівників (за основним місцем роботи), які 
є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), які 
індексуються у наукометричних базах даних в Web of Science 
Core Collection та/або Scopus та не видаються цією науковою 
установою, за останні 3 роки, осіб

3 відсутні 1 2 3 понад
3 4 0,07 / 0,09 0.36

V Сума вагових коефіцієнтів X X X X X X X 1,00 X

VI КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЦІНКА (графа 11): (сума пунктів 1.1-1.2, 
2.1-2.5.3.1-3.7, 4.1-4.3) (бали) X X X X X X X

X 4.26

^Значення вносяться до відповідних комірок, використовуючи такі умовні позначення: нуль (0; 0,0) -  явищ не було; символ (х) -  заповнення показника за характером побудови таблиці 
недоцільне. Для розрахунку показників за останні 3 роки у розрахунку на одного наукового працівника беруться середні арифметичні величини.
*4) Ваговий коефіцієнт показника: в чисельнику -  для наукових установ природничого і технічного профілю, які проводять прикладні наукові дослідження - теоретичні та 
експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання і використання нових знань для практичних цілей; у знаменнику -  для наукових установ суспільного і гуманітарного 
профілю, а також для окремих установ природничого і технічного профілю, основним напрямком діяльності яких є теоретичні, фундаментальні наукові дослідження.


