Інструкції та рекомендації претендентам на посади науково – педагогічних
працівників ДУІТЗ щодо роботи з електронними формами
1. Необхідно пройти реєстрацію (вказати електронну пошту і), а потім пройти авторизацію в
системі «Єдина електронна система ДУІТЗ» (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент сторінки реєстрації в системі
2. Після авторизації користувач отримує доступ до свого профілю і має право на виконання певних
дій у системі: заповнення форм, редагування та вилучення інформації.
Після авторизації користувач у системі «Єдина електронна система ДУІТЗ» заповню с початку
«Основні дані» та «Документи про освіту» (рис. 2).

Рисунок 2 – Фрагмент сторінки додавання даних
3. Наступний крок – формування (заповнення форми) списку наукових та навчально-методичних
праць . Для переходу до форми – натисніть «Наукові та навчально-методичні праці» (рис. 3).

Рисунок 3 – Фрагмент сторінки вибору пункту меню «Наукові та навчально-методичні праці»
Після вибору пункту меню «Наукові та навчально-методичні праці» – відкриється вікно з
відповідною формою (рис. 4).

Далі необхідно заповнити форму шляхом додавання відповідної інформації, це не складно, але зверніть
увагу на те, що потрібно обов’язково вказати гіперпосилання на наукову (методичну) працю (статтю)
в мережі Інтернет, активізуючи яке, можна одразу ж відкрити відповідну сторінку публікації (рис. 4).
Будь ласка перевірте, що перейшовши за гіперпосиланням дійсно відкриється окрема сторінка
публікацій (де є, наприклад, резюме і повний текст статті). Це важливо, тому що гіперпосилання є
головним інструментом цієї форми «Єдиної електронній системі ДУІТЗ» який дозволяє виконати
перевірку достовірності наданої інформації у разі виникнення помилок при додаванні даних.
Якщо Ви допустили помилку при заповненні цієї форми, необхідно видалити помилковий запис
(натиснути на «Видалити») і набрати заново (рис. 5). Редагувати записи в даній формі не можна.
Приклад посилань наведено на рисунку 6.

Рисунок 4 – Фрагмент сторінки

Рисунок 5 – Фрагмент вікна форми

Рисунок 6 – Приклад оформлення посилань

4. Наступний крок – заповнення форми «Визначення рівня активності працівника» (рис. 7).
Посилання (оформлення передня праць) на наукові (навчальні, методичні) праці робляться
відповідно до Ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ № 1187 (приклад на рис. 6).
5.

Рисунок 7 – Фрагмент вікна форми
Опис форми «Визначення рівня активності працівника» наведено нижче у додатку А.

ДОДАТОК А
Пункт меню:
«Визначення рівня активності працівника»
Назва форми:
«Визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника»
(відповідно до Ліцензійних умов, затверджених Постановою КМУ № 1187)
№
Назва осередку
1 Наявність публікацій Scopus або
WebofScienceCoreCollection

2

Наявність патентів на винахід

3

Наявність виданого підручника чи
навчального посібника

4

Наявність виданих навчальнометодичних посібників

5

Інформація про участь у міжнародних
наукових проектах

6

Проведення навчальних іноземною
мовою

7

Робота у складі експертних рад

8

Виконання функцій наукового
керівника

Вікно

(і) пояснення
наявність за останні п'ять років
наукових публікацій у періодичних
виданнях, які включені до
наукометричних баз,
рекомендованих МОН, зокрема
Scopus або
WebofScienceCoreCollection
наявність не менше п'яти наукових
публікацій у наукових виданнях,
включених до переліку наукових
фахових видань України
наявність виданого підручника чи
навчального
посібника
або
монографії
наукове
керівництво
(консультування) здобувача, який
одержав документ про присудження
наукового ступеня
участь у міжнародних наукових
проектах, залучення до міжнародної
експертизи, наявність звання “суддя
міжнародної категорії”
проведення навчальних занять із
спеціальних дисциплін іноземною
мовою в обсязі не менше 50
аудиторних годин на навчальний
рік
робота у складі експертних рад з
питань проведення експертизи
дисертацій МОН або галузевих
експертних рад Національного
агентства із забезпечення якості
вищої освіти, або Акредитаційної
комісії, або їх експертних рад, або
міжгалузевої експертної ради з
вищої освіти Акредитаційної
комісії, або трьох експертних
комісій МОН/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної
ради/науково-методичних комісій
(підкомісій) з вищої освіти МОН
виконання
функцій
наукового
керівника
або
відповідального
виконавця наукової теми (проекту),
або головного редактора/члена
редакційної
колегії
наукового

№

9

Назва осередку

Керівництво школярем, який зайняв
призове місце

10 Організаційна робота у закладах освіти
на посадах керівника

11 Участь в атестації наукових працівників

12 Наявність авторських свідоцтв та/або
патентів
13 Наявність виданих навчальнометодичних посібників/посібників

14 Керівництво студентом, який зайняв
призове місце

Вікно

(і) пояснення
видання, включеного до переліку
наукових фахових видань України,
або
іноземного
рецензованого
наукового видання
керівництво школярем, який зайняв
призове місце III-IV етапу
Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових навчальних
предметів, II-III етапу
Всеукраїнських конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт учнів
- членів Національного центру
“Мала академія наук України”;
участь у журі олімпіад чи конкурсів
“Мала академія наук України”
організаційна робота у закладах
освіти на посадах керівника
(заступника керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/відділе
ння (наукової установи)/
філії/кафедри або іншого
відповідального за підготовку
здобувачів вищої освіти
підрозділу/відділу (наукової
установи)/навчально-методичного
управління
(відділу)/лабораторії/іншого
навчально-наукового
(інноваційного) структурного
підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету,
інституту)/відповідального
секретаря приймальної комісії та
його заступника
участь в атестації наукових
працівників як офіційного опонента
або члена постійної спеціалізованої
вченої ради (не менше трьох
разових спеціалізованих вчених
рад)
наявність не менше п'яти
авторських свідоцтв та/або патентів
загальною кількістю два досягнення
наявність виданих навчальнометодичних посібників/посібників
для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів
лекцій/практикумів/методичних
вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування
керівництво студентом, який зайняв
призове місце на I етапі
Всеукраїнської студентської
олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових

№

Назва осередку

15 Наявність науково-популярних
публікацій

16 Участь у професійних об'єднаннях
17 Досвід практичної роботи за
спеціальністю
18 наукове консультування підприємств
19 Інше (для ПТО)

Вікно

(і) пояснення
робіт), або робота у складі
організаційного комітету/журі
Всеукраїнської студентської
олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт), або керівництво постійно
діючим студентським науковим
гуртком/проблемною групою;
керівництво студентом, який став
призером або лауреатом
Міжнародних мистецьких
конкурсів, фестивалів та проектів,
робота у складі організаційного
комітету або у складі журі
міжнародних мистецьких
конкурсів, інших культурномистецьких проектів; керівництво
студентом, який брав участь в
Олімпійських, Паралімпійських
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу,
Європи, Європейських іграх, етапах
Кубка світу та Європи, чемпіонаті
України; виконання обов'язків
тренера, помічника тренера
національної збірної команди
України з видів спорту; виконання
обов'язків головного секретаря,
головного судді, судді міжнародних
та всеукраїнських змагань;
керівництво спортивною
делегацією; робота у складі
організаційного комітету,
суддівського корпусу
наявність науково-популярних
та/або консультаційних (дорадчих)
та/або дискусійних публікацій з
наукової або професійної тематики
загальною кількістю не менше п'яти
публікацій
участь у професійних об'єднаннях
за спеціальністю
досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше п'яти років
наукове консультування установ,
підприємств, організацій протягом
не менше двох років
Інше (для ПТО)

