
КРИТЕРІЇ
відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим 

вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв 
України - Героїв Небесної Сотні

№ з/п Найменування критерію Бал

Соціальний внесок претендента у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей

Я

Соціальний внесок претендента у розвиток демократичних та 
гуманістичних цінностей, виховний ефект, проголошення духовних, 
моральних, гуманістичних цінностей, сприяння створенню позитивного 
іміджу України

(0-10) достатній рівень
(11-32) середній рівень
(33-50) високий рівень 

Науковий доробок претендента 

К Наявність наукового ступеня у претендента (доктор наук - 3; кандидат наук - 2; без 
ступеня – 1) 1-3

Найменування критерію Ваговий 
коефіцієнт

П1
Наукові статті*, опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
Scopus та/чи WoS (Іndeх Сopernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів 
з понижуючим коефіцієнтом 1/2)

3/1,5

П2
Тези конференцій*, опубліковані в збірниках, які індексуються в наукометричних 
базах Scopus та/чи WoS, (Іndeх Сopernicus для гуманітарного та соціоекономічного 
напрямів з понижуючим коефіцієнтом 1/3)

1,5/0,5

П3 Наукові статті у закордонних виданнях 0,5

П4 Наукові статті у фахових виданнях 1

П5 Статті у збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей 0,3

П6 Вітчизняні  охоронні документи на  інтелектуальну власність (патенти, свідоцтва про 
реєстрацію авторського права) 1

П7 Закордонні охоронні документи на  інтелектуальну власність (патенти, свідоцтва про 
реєстрацію авторського права) 3

П8 Одноосібні монографії 5

П9 Колективні монографії 2

П10 Підручники та посібники 1

П11 Інша навчально-методична література (науково-методичні рекомендації, звіти, 
практикуми тощо) 0,1

*кількість публікацій обліковується з урахуванням персонального внеску претендента: як сума публікацій як одноосібних, 
так і у співавторстві, при цьому, кожна одноосібна публікавція рахується як 1, а публікація у співавторстві – як 1/n, де n – 
кількість авторів (наприклад, у випадку 5 співавторів, внесок претендента визначається як 1/5)

Загальна оцінка за всіма критеріями визначається за формулою:

Я+К+ )*ВКі, де Nі- кількість одиниць, Пі - номер критерію, ВКі – ваговий 
коефіцієнт.

Критерії Я, К – зазначені в балах. Критерії П1-П11 – зазначені в вагових коефіцієнтах.


