Рейтингове оцінювання за показниками наукової, інноваційної та освітньої діяльності у 2020 році
Буслаєвої Наталії Григорівни, кандидата с.-г. наук, с.н.с., старшого наукового співробітника відділу економіки
ННЦ «Інститут землеробства НААН»
прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада
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Наукова діяльність
1. Керівник Програм, Підпрограм наукових досліджень НААН
2. Керівник завдань наукових досліджень
3. Виконавець завдань наукових досліджень
4. Рецензент звітів НДР, що виконуються в ННЦ «ІЗ НААН» та підпорядкованих дослідних станціях
5. Рецензент звітів НДР, ПНД НААН, що виконуються іншими установами
Публікаційна активність
5. Кількість виданих монографій
-одноосібних
-колективних
6. Кількість опублікованих статей
- у наукометричних базах Web of Science або Scopus
- у фахових виданнях України
- у періодичних закордонних виданнях (не включених до WebofScience або Scopus)
-у інших виданнях (виробничих, науково-популярних,рекламних, ін.)
7. Кількість рекомендацій, каталогів, словників, ін.
8. Кількість тез конференцій
Інноваційна діяльність
9.Кількість ОПІВ, на які отримано охоронні документи
10.Кількість ОПІВ, на які подано заявки на отримання охоронних документів
11.Участь у виконанні договорів, що забезпечують позабюджетні надходження (сума за рік)
-менше 100 тис. грн
-100-250 тис. грн
-понад 250 тис. грн
Освітня діяльність
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12. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій
13. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій
-докторської
-кандидатської (доктора філософії)
14. Експерт Національного фонду досліджень, член Експертної ради з експертизи дисертацій МОН України
15. Керівництво аспірантами у звітному році
16. Консультування здобувачів наукового ступеня доктора наук у звітному році
17. Опонування дисертації
-докторської
-кандидатської (доктора філософії)
18. Підвищення кваліфікації, стажування
19. Кількість статей, тез у співавторстві зі своїми аспірантами, здобувачами наукового ступеня, підготовкою
яких керував у звітному році
20. Керівництво, консультування захищеної у звітному році дисертації
-докторської
-кандидатської
21. Присвоєння почесних звань України, нагородження відзнаками, грамотами Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, НААН, МОН, ін. (крім грамот ННЦ «ІЗ НААН») у звітному році
РАЗОМ
Заступник директора з наукової роботи

М. А. Ткаченко
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