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Почався конкурс для науковців, в якому вони можуть 

проаналізувати та оцінити діяльність українських дослідників та 

наукових установ 

МОН запрошує вчених взяти участь у конкурсі на кращу наукову роботу 

з теоретичних та прикладних аспектів порівняльного аналізу діяльності 

дослідників, наукових колективів та наукових установ України  (Офіційний 

сайт Міністерства освіти і науки України). 

Таким чином міністерство хоче залучити експертів до обговорення 

проблем оцінки національної науки, а також проаналізувати ефективність 

використання електронних наукових баз даних у роботі вчених. 

Долучитися до конкурсу можуть працівники вишів і наукових установ, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки та Національній академії наук. 

Для участі потрібно подати заявку та запропонувати власний 

проект, близький до таких тем: 

Особливості систем оцінки результатів наукової діяльності в 

зарубіжних країнах; 

Зарубіжний досвід внесення змін до національної системи оцінювання 

наукової діяльності, аналіз наслідків; 

Застосовність метрик для оцінки українських дослідників; 

Аналіз проблем, що пов’язані з інтеграцією українських дослідників до 

міжнародного наукового середовища; 

Журнали на рідній мові – неминуча маргіналізація або можливість 

еволюції; 

Сучасні інструменти та бази даних для оцінки розвитку національної 

науки; 

Дослідження результативності наукової та науково-методичної 

діяльності університету (науково-дослідної установи) на основі аналізу 

наукометричних показників його діяльності; 

Розробка та обґрунтування нових наукометричних показників для 

оцінки наукової діяльності дослідника,  науково-дослідної установи 

(підрозділу); 

Навички сучасного дослідника – актуалізація рекомендацій для наукових 

бібліотек, молодих учених та керівників наукових колективів. 

Дедлайни участі в конкурсі: 

До 14-ї години 20 березня 2018 р. потрібно надіслати заповнену 

реєстраційну форму та заявку з описом проекту на e-mail – 

dbservice@gntb.gov.ua 

До 14-ї години 20 квітня 2018 р. потрібно подати конкурсні роботи до 

ДНТБ України. Це можна зробити листом, за адресою: м. Київ, вул. 

Антоновича, 180 або на  e-mail – dbservice@gntb.gov.ua 

У заявці має бути зазначено: 

1. Джерело даних, що буде використано для дослідження (наприклад, 

Web of Science, Scopus тощо). 

https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-dlya-naukovciv-v-yakomu-voni-mozhut-proanalizuvati-ta-ociniti-diyalnist-ukrayinskih-doslidnikiv-ta-naukovih-ustanov
https://mon.gov.ua/ua/news/pochavsya-konkurs-dlya-naukovciv-v-yakomu-voni-mozhut-proanalizuvati-ta-ociniti-diyalnist-ukrayinskih-doslidnikiv-ta-naukovih-ustanov
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/02/23/forma.docx


2. Об’єкти дослідження (установи, автори, проекти, напрями, теми, 

галузі знань тощо). 

3. Ймовірне хронологічне охоплення даних. 

4. Методологія дослідження. 

5. Доводи щодо практичної застосовності результатів дослідження для 

національної науки. 

Конкурсні роботи мають включати розширений реферат (англійською 

мовою) та короткий звіт (українською мовою) обсягом до 5 сторінок тексту 

А4 у форматі Microsoft Word  (версія не нижче 2010 р.), з додатками 

(опційно) графічних документів у форматі (JPG, PNG) та дані (опційно) у 

форматі Excel. 

Після отримання документів ДНТБ шифруватиме роботи та 

передаватиме їх у деперсонофікованому вигляді на розгляд конкурсної 

комісії. Її члени оцінюватимуть дослідження за 3 критеріями: 

• оригінальність та наукова якість роботи; 

• якість масиву даних; 

• методика аналізу наукометричних даних. 

За кожним критерієм робота може отримати до 10 балів, тож відповідно 

максимальна сума балів становитиме 30. 

Після підрахунку сумарних балів буде визначено трьох переможців. Їх 

імена оголосять 1 травня 2018 р. Переможців відзначать МОН та 

співорганізатор конкурсу, міжнародна видавнича компанія Elsevier. 

Більше інформації можна дізнатися тут http://gntb.gov.ua/files/n/n2018f.pdf. 
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