
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ 
 

05.05.2020     Миколаїв     № 150 

 

Про внесення змін та доповнень до Плану 

роботи університету в сферах наукової, 

науково-технічної та інноваційної 

діяльності в 2020 році 

 

Із метою внесення змін та доповнень до планування наукової роботи 

забезпечення виконання найбільш вагомих показників НДР 

НАКАЗУЮ: 

1. Підготувати інформацію про виконання наукової роботи за І півріччя 

2020 року: 

1.1. Керівникам наукових напрямів Пархоменку В. А., Савіновій Н. В., 

Єзікову В. І., Мольченку Л. В. до 08.05.2020 року надати проміжну 

інформацію про виконання кожним науково-педагогічним працівником 

показників наукових тем, включених до Плану роботи університету в 

сферах наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у 

І півріччі 2020 року на розгляд комісії з наукової роботи та трансферу 

технологій. 

1.2. Комісії з наукової роботи та трансферу технологій до 13.05.2020 року 

розглянути звіти науково-педагогічних працівників про отримані 

результати наукової роботи та форми їх представлення у І півріччі 

2020 року, підготувати протоколи про виконання чи невиконання ними 

індивідуального плану та контрактних зобов’язань у розділі «Наукова 

робота» та надати їх на розгляд кафедр. 

1.3. Завідувачам кафедр до 20.05.2020 року провести засідання, на яких 

розглянути рішення комісії з наукової роботи та трансферу технологій 

про виконання чи невиконання (із зазначенням невиконаної кількості 

годин) планових показників НДР та надати протоколи засідання на 

розгляд кадрової комісії. 



 

 

1.4. Інформацію про виконання планових показників надавати за формами 

звітності (додаток 1) із обов’язковим фактичним підтвердженням.  

2. Внести наступні зміни та доповнення до Плану роботи університету в 

сферах наукової, науково-технічної та інноваційної роботи на 2020 рік: 

2.1. Керівникам наукових напрямів до 29.05.2020 року надати до наукового 

відділу в паперовому та електронному варіантах зміни та доповнення 

до Плану НДР на ІІ півріччя 2020 року за формою (додаток 2). 

2.2. Керівникам наукових тем, виконання яких закінчиться у 2020 році: 

2.2.1 До 19.06.2020 року надати до наукового відділу запит на 

виконання нової наукової теми, оформлений відповідно до 

Порядку формування Плану роботи університету в сферах 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, 

затвердженого наказом МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 29.11.2018 року № 424, та дві зовнішні рецензії, які 

передбачають зацікавленість рецензентів у очікуваних 

результатах виконання НДР. 

2.2.2 До 21.12.2020 року до наукового відділу надати інформацію про 

впровадження результатів виконання наукової теми за межами 

університету.  

2.3. Провідному фахівцю наукового відділу Лазаренко І. В. до 

10.06.2020 року внести зміни та доповнення до Плану роботи 

університету в сферах наукової, науково-технічної та інноваційної 

роботи на ІІ півріччя 2020 року та надати його на розгляд комісії з 

наукової роботи та трансферу технологій. 

3. При прийомі на роботу науково-педагогічних працівників на відповідні 

посади під час планування НДР, оформлення індивідуальних планів та 

контрактних зобов’язань на 2020-2021 н. р. врахувати таке: 

3.1. Посада завідувача кафедри (доктор наук та/або професор), професора – 

необхідно запланувати щонайменше один із показників 1–5 та 

обов’язковий показник 6 (додаток 3, таблиця 1). 

3.2. Посада доцента (доктор наук, кандидат наук або доцент) – необхідно 

запланувати щонайменше два показники, які у сумі складають мінімум 

60 балів (додаток 3, таблиця 2). 

3.3. Посада старшого викладача (доктор наук, кандидат наук) – необхідно 

запланувати щонайменше два показники, які у сумі складають мінімум 

50 балів (додаток 3, таблиця 2). 

3.4. Посада викладача (доктор наук, кандидат наук) – необхідно 

запланувати щонайменше два показники, які у сумі складають мінімум 

25 балів (додаток 3, таблиця 2). 



 

 

3.5. Після вибору обов’язкових показників із додатку 3 добір до необхідної 

кількості годин здійснювати згідно із затвердженими нормами часу на 

2020-2021 н. р. 

3.6. Під час планування НДР забезпечити тотожність Плану роботи 

університету в сферах наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності, контрактних зобов’язань та індивідуального плану (розділ 

«Наукова робота»). 

4. Невиконання показників розділу «Наукова робота» та відведеної на них 

кількості годин чи їх частки з індивідуального плану викладача в І півріччі 

2020 року дає підстави для зменшення розміру його ставки на наступний 

навчальний рік або переведення на нижчу посаду на ІІ півріччя 2020 року.  

5. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Дінжоса Р. В. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт наказу вносить: 

Провідний фахівець наукового 

відділу _______ І. В. Лазаренко  

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор _______ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної 
роботи _________________ Р. В. Дінжос 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

_______________________ О. А. Кузнецова  
Начальник юридичного відділу  

_______________________ М. М. Бєлан 

 

 



 

 

Додаток 1 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 05.05.2020 № 150 
 

Норми часу, відведені на наукову роботу  
 

№ 

з/п 

Назва показника діяльності Форма звітності 

1. Навчання (стажувування) в іноземних ЗВО не 

менше 3-х місяців. 

Наказ, сертифікат 

2. Підготовка призера Міжнародної/ 

Всеукраїнської студентської олімпіади/ 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. 

Наказ МОН України, 

копія диплому 

3. Підготовка призера освітньо-наукового 

конкурсу, що проводиться або визнаний МОН 

України. 

Наказ МОН України, 

копія диплому 

4. Підготовка призера Міжнародного/ 

Всеукраїнського культурно-мистецького 

проєкту, що проводиться або визнаний 

Мінкультури. 

Копія диплому 

5. Підготовка призера Олімпійських, 

Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, 

Всесвітніх та Всеукраїнських універсіад, 

чемпіонатів світу, Європи, Європейських ігор, 

етапів Кубків світу та Європи, чемпіонату 

України з видів спорту. 

Копія диплому, медаль 

6 Публікація у виданнях, що включені до 

наукометричної бази Scopus (доктор наук 

(професор)/ кандидат наук(доцент)/викладач). 

Скріншот авторського 

профілю в базі 

7 Значення показника індекса Гірша у 

наукометричній базі Scopus. 

8 Публікація у виданнях, що включені до 

наукометричної бази Web of Science (доктор 

наук (професор)/ кандидат наук (доцент)/ 

викладач). 

9 Значення показника індекса Гірша у 

наукометричній базі Web of Science. 

10 Входження наукових журналів, що видаються 

ЗВО, до наукометричних баз Scopus, Web of 

Science, переліку фахових категорії Б. 

Наявність журналу у 

базі 

11 Наукове керівництво (консультування) 

здобувачів наукових ступенів, які захистилися в 

Україні (здобувачів із інших ЗВО). 

Автореферат 

здобувача на сайті 

спецради. 

12 Отримання патентів на винахід/ корисну 

модель/ авторських свідоцтв. 

Копія патенту/ 

авторське свідоцтво 

13 Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної 

власності (ОПІВ). 

Продаж ОПІВ 



 

 

14 Захист докторської дисертації у поточному 

році. 

Копія диплому 

15 Захист кандидатської дисертації у поточному 

році. 

Копія диплому 

16 Відкриття аспірантури. Наказ МОН України 

17 Відкриття докторантури. Наказ МОН України 

18 Участь у виконанні держбюджетних НДР 

(керівник/виконавець). 

Наказ МОН України 

19 Участь у виконанні госпдоговірних НДР 

(керівник/виконавець). 

Наказ ректора 

20 Членство у редколегіях наукових видань 

(журналів), що індексуються у наукометичній 

базі Scopus та/або Web of Science, крім видань, 

засновником яких є ЗВО. 

Копія титулу та зворот 

титулу журналу 

21 Публікації у фахових наукових виданнях 

України Категорії Б (доктор наук (професор)/ 

кандидат наук(доцент)/ викладач). 

Ксерокопія статті із 

вихідними даними 

22 Публікації в зарубіжних періодичних наукових 

виданнях країн ОЄСР (доктор наук (професор)/ 

кандидат наук(доцент)/ викладач). 

23 Гранти Європейських програм (TEMPUS, 

Erasmus+). 

Копія листа 

підтвердження 

отримання гранту 24 Гранти Європейських програм (Seventh 

Framework Programme, Нorizon 2020). 

25 Створення стартапів. Опис стартапу 

26 Присудження звання «Заслужений діяч науки і 

техніки», «Заслужений працівник освіти» і 

прирівняні до них звання, нагородження 

державними Преміями (Науки і техніки, 

імені Т. Г. Шевченка). 

Копія посвідчення 

27 Обрання академіком, член-кореспондентом 

НАН України, академіком, член-

кореспондентом державних галузевих академій 

наук. 

Копія посвідчення 

28 Абсолютні досягнення світового рівня. Опис досягнення 

29 Розробки, які впроваджено за межами ЗВО 

(тільки ті, на які є акти про впровадження та 

використання, практичні результати, які 

отримано для університету від впровадження: 

обладнання, обсяг отриманих коштів, тощо). 

Акт про 

впровадження, акт 

приймання 

матеріальних 

цінностей 

30 Наукові досягнення лабораторій, центрів тощо 

за науковими напрямами, їх напрями 

діяльності, робота із замовниками/ 

результативність роботи. 

Угоди, запити на 

спільні проєкти, 

залучення коштів 

31 Наукове та науково-технічне співробітництво із 

закордонними організаціями, угоди про 

науково-технічне співробітництво із 

зарубіжними ЗВО та організаціями/ 

Угоди/ копії запитів на 

спільні проєкти 



 

 

результативність співпраці. 

32 Проведення наукових заходів в університеті 

(міжнародних/ всеукраїнських семінарів, 

конференцій, симпозіумів). 

Наказ ректора 

(оргкомітет) 

33 Участь у виставках (міжнародних/ 

національних із результативністю). 

Копія диплому  

34 Створення науково-технічної продукції НТП 

(нової техніки/ нових технологій/ нових 

матеріалів/ методів/ теорій та інше). 

Інноваційний проєкт 

за формою 

35 Публікація монографій. Монографія 

36 Залученння студентів до участі у виконанні 

НДДКР. Публікація статей/тез за участю 

студентів (сумарно не більше п’яти). 

Ксерокопія статті із 

вихідними даними 

37 Стажування в іноземних ЗВО до 3-х місяців Наказ, сертифікат 

38 Підготовка переможця ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої 

академії наук України. 

Наказ МОН України, 

копія диплому 

39 Подання заявки на участь у конкурсах: 

держбюджетне фінансування НДР, 

держбюджетне фінансування НДР для молодих 

учених, участь у виконанні грантових програм, 

участь у конкурсі Державного фонду 

фундаментальних досліджень (ДФФД), 

конкурсі науково-технічних розробок, 

міжнародних або всеукраїнських фестивалів 

інновацій та виставок. 

Копія супровідного 

листа 

40 Членство в експертних радах МОН України/ 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади, 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. 

Наказ МОН України/ 

наказ базового ЗВО 

41 Призер обласного конкурсу наукових робіт 

молодих учених. 

Наказ департаменту 

освіти ОДА 

42 Головний редактор/ член редколегії фахового 

наукового видання України Категорії Б. 

Копія титулу журналу 

43 Публікація у Науковому віснику МНУ імені 

В. О. Сухомлинського або фахових виданнях 

України згідно з наказом МОН від 15.03.2019 р. 

№ 358 (не більше 2-х статей на рік). 

Копія статті 

44 Подання заявки на виконання проєкту за 

програмами ЄС. 

Копія заявки, довідка, 

експертний висновок 

45 Складання анотованого звіту з теми НДР за 

календарний рік (керівник теми або 

відповідальний виконавець). 

Звіт за встановленою 

формою 

46 Участь у міжнародній конференції/семінарі з 

виїздом за кордон із доповіддю (тезами) 

відповідно до плану НДР (не більше 2-х). 

Програма виступу/ 

тези, сертифікат 

47 Участь у конференції/ семінарі з доповіддю 

(тезами) згідно з планом НДР (не більше 2-х). 

Програма виступу/ 

тези 



 

 

48 Керівництво науковим студентським гуртком 

(при наявності всієї необхідної документації). 

Звіт роботи гуртка 

49 Рецензування автореферату на здобуття 

наукового ступеня доктора чи кандидата наук. 

Копія рецензії 

50 Рецензування монографії. Копія рецензії 

51 Індивідуальна участь у грантових програмах 

(індивідуальні гранти). 

Копія листа із 

підтвердженням 

отримання гранту 

52 Виконання НДР, включеної до Плану роботи 

МНУ імені В. О. Сухомлинського у сферах 

наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності. 

Звіт про виконану 

роботу 

53 Опонування на захисті дисертації: Доктора 

наук/ Доктора філософії. 

Копія першої та другої 

сторінок автореферету 

54 Керівництво школярем, який зайняв призове 

місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових навчальних предметів. 

Наказ МОН України 

55 Участь у журі та експертних комісіях 

учнівських олімпіад II, III, IV етапів. 

Наказ департаменту 

освіти, МОН України 

56 Участь у журі II-III етапів Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких 

робіт «Мала академія наук України» 

Наказ департаменту 

освіти, МОН України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 05.05.2020 № 150 
 

Тема: 

Категорія (грантова програма, держбюджетна, госпдоговірна, регіональна, обласна, університетська): 

Замовник: 

Реєстраційний номер: 

Тип роботи:  

Термін виконання (весь період):  

*Планові показники виконання НДР: 

 

Форми представлення 

результатів та їх 

кількість  

На весь період 

виконання наукової 

теми 

На перший рік 

виконання 

На другий рік виконання На третій рік виконання (для 

фундаментальних тем) 

     

 

*Форми представлення результатів та їх кількість на 2020 рік розбити на І та ІІ півріччя 

 

План наукової роботи на ІІ півріччя 2020 року 

 
№ 

з/п 

Виконавець 

(вказати кожного 
виконавця 

окремо, першим – 

керівника 
наукової теми) 

Етап виконання 

НДР на 
ІІ півріччя 

2020 року 

Розділ 

(визначається для кожного 
виконавця індивідуально) 

Очікуваний результат 

(визначається для кожного 
виконавця індивідуально 

щомісячно) 

Форми представлення 

результатів 
(визначається для кожного 

виконавця індивідуально 

щомісячно)  

1.    Вересень Вересень 

Жовтень Жовтень 

Листопад Листопад 

Грудень Грудень 



 

 

Додаток 3 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 05.05.2020 № 150 

 

  
Завідувач кафедри (доктор наук та/або професор), професор 

Для обрання на посаду професора (завідувача кафедри) необхідно виконати 

один із показників 1−5 та обов’язковий показник 6 із Таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

№ з/п  Назва показника 

1. Значення показника індекса Гірша у наукометричній базі Scopus чи WoS не 

менше 1, кількість статей у наукометричній базі Scopus чи WoS не менше 3 

за останні 5 років. 

2. Участь у виконанні госпдоговірної теми/надання наукових платних послуг 

не менше ніж на 15 тис. грн. 

3. Участь у міжнародних та державних грантових програмах (із обов’язковим 

надходженням коштів на університет). 

4. Підготовка призера Міжнародної/Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

чи дисципліни. 

5. Підготовка 2 призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт. 

6. Заплановано мінімум 1 публікація у наукометричній базі Scopus чи WoS. 

 

Для обрання на посаду доцента, старшого викладача, викладача необхідно 

виконати будь-які показники із Таблиці 2, що в сумі складають: 

 

Доцент (кандидат наук або доцент) не менше 60 балів 

Старший викладач (кандидат наук) не менше 50 балів 

Викладач не менше 25 балів 

 

Таблиця 2 

№ 

з/п 

Назва показника Кількість балів 

1. Значення показника індекса Гірша у наукометричній 

базі Scopus чи WoS при кількості статей у 

наукометричній базі Scopus чи WoS не менше 2 за 

останні 5 років. 

10 б. = 1 показник 

 

2. Участь у виконанні госпдоговірної теми/ надання 

наукових платних послуг (з оплатою) 

5 тис. грн – 20 б. 

на одного НПП 

3. Виконання держбюджетної наукової теми (з оплатою). 30 кер./15 викл. 

4. Підготовка переможця Міжнародної/ Всеукраїнської 

олімпіади зі спеціальності чи дисципліни. 

150/25 

5. Публікація у наукометричній базі Scopus чи WoS. 60 

6. Стажування в іноземних ЗВО не менше 3-х місяців (за 

результатами спільних наукових досліджень). 

30 

7. Підготовка призера Міжнародних чи Всеукраїнських 15 



 

 

конкурсів студентських наукових робіт. 

8. Підготовка призера Міжнародного чи Всеукраїнського 

культурно-мистецького проекту, який проводиться або 

визнаний МОН України. 

15 

9. Підготовка призера Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських ігор, Всесвітньої універсіади, 

чемпіонатів світу, Європи, Європейських ігор, етапів 

Кубку світу та Європи, чемпіонатів України з видів 

спорту. 

100/40/25 

10. Участь у міжнародних та державних грантових 

програмах (із надходженням коштів на університет: 

керівник/виконавець). 

5 (30/20) 

11. Публікація у фахових виданнях категорії Б чи у 

періодичних наукових виданнях країн ОЄСР. 

10 

12. Участь у профорієнтаційній роботі (при сформованій 

академічній групі на випусковій кафедрі). 

1 ст. = 10 б. 

13. Стаття у фахових виданнях по темі згідно з Планом 

НДР (не більше 2-х на рік). 

5 

 


