Бальна система оцінювання НДР у МОН України
РОЗДІЛ ІV.
Очікувані
результати за
тематикою
проекту; 10

РОЗДІЛ І. Змістовні
показники; 30
РОЗДІЛ ІІІ*.
Науковий доробок
та досвід авторів
за напрямом
проекту (за
попередні 5 років
(включно з роком
подання запиту));
40

РОЗДІЛ ІІ.
Наукометричні
показники авторів
проекту; 20

Практична ціність
Розділ 1. Змістовні показники - 30 балів
очікуваних результатів
роботи для системи
освіти; 2

Практична ціність
очікуваних результатів
роботи (окрім системи
освіти); 6

Методологічна ціність,
наявність, повнота
розкриття та
обгрутнованість
новостворюваних
підходів, методів і засобів
наукових досліджень,
можливість їх
застосування як
міждисциплінарних; 4Наукова новизна та
оригінальність очікуваних
результатів; 4

Проект за тематикою та
предметом спрямований
на вирішення; 6

Повнота використання
світового досвіду при
обгронтуванні проблеми,
теми, предмету, основніх
ідей, мети та завдання
дослідження; 5

Повнота визначенння
очікуваних пізнавальних
результатів; 3

РОЗДІЛ ІІ. Наукометричні показники авторів проекту - 20 балів

Сумарна кількість
цитувань наукових
публікацій керівника
проекту згідно БД Scopus
або Wos; 5

h-індекс керівника
проекту згідно БД Scopus
Web або of Science Core
Collection; 5

Кількість цитувань
наукових публікацій
керівника проекту згідно
БД Scopus або Wos; 5

Сумарний h-індекс 5
авторів проекту згідно БД
Scopus Web або of Science
Core Collection; 5

РОЗДІЛ ІІІ*. Науковий доробок та досвід авторів за напрямом проекту - 50 (40) балів

Авторами проекту виконано
госпдоговірної та грантової
тематики; 10

Кількість
загальноуніверситетських
наукових грантів; 4

Опубліковані статті у
журналах, що входять Wos та
Scopus; 10

Статті, що входять до
науково-метричних без
данних Wos та Scopus, які не
оцінені за п.1; 7

Індивідуальні гранти
(стипенди), наукові
стажування за кордоном; 2
Захищено авторами проекту
дисертацій доктора наук; 2
Захищено авторами проекту
Монографії за
дисертацій кандидата наук
напрямом
(доктора філософії); 1
проекту, що
Розділи монографії за
опубліковані
напрямом проекту, що
мовами, які не
опубліковані у закорд. вид.
відносяться до
млвами ЄС; 3
мов ЄС; 3

Статті у журналах, що
входять до перелікуфахових
видань України та мають
Монографії за
ISSN; 4
напрямом проекту, що
опубліковані у
закордонних виданнях,
мовами ЄС; 4

РОЗДІЛ ІV. Очікувані результати за тематикою проекту - 10 балів

Буде захищено дисертацій
кандидата наук (доктора
філософії) та доктора наук;
Буде впроваджено наукові 1

Будуть опубліковані за
темою проекту статті в Wos,
Scopus, з індексом SNIP 0,4;
3

або науково-практичні
результати проекту щляхом
укладання господарчих
договорів, продажу
ліцензій, грантових угод; 1

Будуть лпубліковані
монографії за темою
проекту мовами які не
відносяться до мов ЄС; 1

Будуть опубліковані
розділи монографій за
темою проекту у закорд.
вид. мовами ЄС; 1

Будуть опубліковані
монограції за темою
проекту у закорд. вид.
мовами ЄС; 2

Будуть опубліковані за
темою статті в фахових
виданнях України та мають
ISSN; 1

Порівняльна оцінка (КПІ та МОН)
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Іноваційні технології та
Технологічні основи
Створення високоефективних
верстатно-інструментальне
високопродуктивного
виконавчих пристроїв до
оснащення високопродуктивної виробництва заготовок та
адаптивних систем
A
B
C
обробки різанням сучасних
холодного штампування з них
автоматизації з відкритою
конструкційних матеріалів,
виробів із стінкою змінної
архітектурою
товщини
Петраков Ю.В.

Калюжний В.Л.

Луговський О.Ф.
КПІ

МОН

Розробка нових
конкурентоспроможних
механізмів, вузлів та засобів
D
фіксації і діагностики для
обладнання різного
призначення
Крищук М.Г.
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Іноваційні технології та
верстатно-інструментальне
оснащення
A
високопродуктивної обробки
різанням сучасних
конструкційних матеріалів,
Петраков Ю.В.

Технологічні основи
Створення високоефективних
високопродуктивного
виконавчих пристроїв до
виробництва B
заготовок та
адаптивних
Cсистем
холодного штампування з них
автоматизації з відкритою
виробів із стінкою змінної
архітектурою
товщини
Калюжний В.Л.
Ряд1

Луговський О.Ф.
Ряд2

Ряд3

Ряд4

Розробка нових
конкурентоспроможних
механізмів,D
вузлів та засобів
фіксації і діагностики для
обладнання різного
призначення
Крищук М.Г.

Втрати балів МОН по розділах
Петраков Ю.В.

Калюжний В.Л.

Луговський О.Ф.

Технологічні основи
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C
ІноваційніA
технології та
високопродуктивного
Створення високоефективних
верстатно-інструментальне
виробництва заготовок та
виконавчих пристроїв до
оснащення високопродуктивної холодного штампування з них
адаптивних систем
обробки різанням сучасних
автоматизації з відкритою
виробів із стінкою змінної
товщини
конструкційних матеріалів,
архітектурою
0

Крищук М.Г.
Розробка нових
D
конкурентоспроможних
механізмів, вузлів та засобів
фіксації і діагностики для
обладнання різного
призначення
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Втрати у % по розділах
Петраков Ю.В.

Калюжний В.Л.

Луговський О.Ф.

Технологічні
A
B основи
C
Іноваційні технології та
високопродуктивного
Створення високоефективних
верстатно-інструментальне
виробництва заготовок та
виконавчих пристроїв до
оснащення високопродуктивної холодного штампування з них
адаптивних систем
обробки різанням сучасних
автоматизації з відкритою
виробів із стінкою змінної
товщини 0,0%
конструкційних матеріалів,
архітектурою

Крищук М.Г.
Розробка
D нових
конкурентоспроможних
механізмів, вузлів та засобів
фіксації і діагностики для
обладнання різного
призначення
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По розділу 1. - Бали в цілому високі.
Більш чітко формулювати відповіді на запитання, націленість не результат,
об’єднання тем з метою отримання більш вагомого результату.
По розділу 2. - Бали дуже нізькі!!! (1-3 з 20).
Керівник та виконавці проекту повинні мати h-індекс 6-8, маємо від 0 до 3
Системно працювати над підвищенням h-індексу
По розділу 3. – Втрати балів дуже суттєві!!! (від -24 до -32 балів).
Системно працювати над збільшенням кількості та якості публікацій у
журналах з високим індексом цитування;
Публікування результатів у закордонних монографіях іноземними мовами;
Наукові гранти та стажування за кордоном;
Збільшення обсягів госпдоговірної тематики.
По розділу 4. – Втрати балів незначні (від -1 до -4).
Брати (й виконувати) підвищені зобов’язання щодо результатів роботи.

