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НАУКОВА  РОБОТА 

 

№ 

п/п 

Вид роботи Норма часу в 

годинах  

(не більше) 

Примітка 

1 Проведення планових наукових досліджень 

(Виконання НДР другої половини дня, дисертаційних 

досліджень)) 

150  

2 Підготовка:   
2.1 - науково-технічного звіту про виконання НДР другої 

половини дня 

100 На всіх авторів 

2.2 - докторської дисертації до передзахисту/захисту 100  

2.3 - кандидатської дисертації до передзахисту/захисту 75  

2.4 - монографії:  

- для публікації в Україні 

- для публікації за кордоном 

 

20 

30 

На всіх авторів, 

за 1 друкований 

аркуш 

2.5 - запиту до участі у конкурсному відборі наукової 

роботи(проектів) бюджетного фінансування 

100 На всіх авторів 

- запиту на міжнародне фінансування (гранту) 100 На всіх авторів 

2.6 - наукових статей у науковометричних базах Scopus, 

Web of Science, до 1 др. арк. 

300 На всіх авторів 

2.7 - наукових статей у зарубіжних виданнях країн ОЕСР, 

до 1 др. арк. 

75 На всіх авторів 

2.8 - наукових статей у фахових виданнях та інших  

зарубіжних виданнях, до 1 др. арк. 

50 На всіх авторів 

2.9 - тез доповідей на міжнародних конференціях 15 На всіх авторів 

2.10 - тез доповідей на Всеукраїнських конференціях 10 На всіх авторів 

2.11 - тез доповідей на інших конференціях 5 На всіх авторів 

2.12 - заявки на винахід 75 На всіх авторів 

2.13 - заявки на корисну модель 50 На всіх авторів 

2.14 - заявки на об’єкт авторського права 30 На всіх авторів 

2.15 - рецензії: 

- на статтю 

- на автореферат кандидатської дисертації 

- на автореферат докторської дисертації 

- на монографію 

 

3 

5 

8 

10 

 

3 Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовкою:  
  

3.1 - наукової статті 30  

3.2 - заявки на корисну модель 35  
3.3 - заявки на об’єкт авторського права 25  
3.4 - роботи на ІІ тур Всеукраїнського або Міжнародного 

конкурсу 

30  

3.5 - роботи на регіональний конкурс 20  
3.6 - роботи на І тур Всеукраїнського конкурсу  10  

3.7 - до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 15 До 3 студентів 

3.8 - тез доповідей на міжнародних конференціях 15  

3.9 - тез доповідей на Всеукраїнських конференціях 10  

3.10 - тез доповідей на інших конференціях 5  

4 Переклад наукових матеріалів на англійську мову, 

(для кафедри іноземних мов) 

50 За 1 друкований 

аркуш 
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№ 

п/п 

Вид роботи Норма часу в 

годинах  

(не більше) 

Примітка 

5 Переклад наукових матеріалів на державну мову, 

(для кафедри іноземних мов) 

 

20 За 1 друкований 

аркуш 

6 Експертиза результатів навчально-наукової 

діяльності магістра 

 

13  

7 Керівництво здобувачами вищої освіти ступеня 

«доктор філософії» денна форма 

Керівництво здобувачами наукового ступеня  

«доктор наук» 

 

25 На рік 

8 Керівництво здобувачами вищої освіти ступеня 

«доктор філософії» заочна форма 

 

12,5 На рік 

9 Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій: 

- голова; 

-  заступник голови; 

- секретар 

 

 

до 100 

до 70 

до 50 

На рік 

10 Організація та проведення міжнародних, 

всеукраїнських, галузевих конференцій, 

всеукраїнських студентських олімпіад 

 

50 3-5 осіб на 

організацію 

одного заходу 

11 Робота в комісіях: 

- експертних комісіях МОНУ, НМК МОНУ 

 

- виконання обов’язків голови методичної комісії 

Науково-методичної ради  

 

50 

 

20 

 

 

  

 

На рік 

 

На рік 

 

 

 

 

 

  

 


