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Умовні позначення:  

 - Внесено зміни до минулорічного положення або нова норма  

 
 

- Залишено без змін  

 

Норми часу для планування та обліку наукової роботи 

№ Вид роботи 
Норма 
часу 

Примітка 

1 Виконання планових наукових досліджень   

1.1. Керівник та виконавець НДР 10 год. за кожну 1 тис. грн. 

1.2. Підготовка повного звіту про НДР 50 год.  
за 1 умов. друк. аркуш 

на всіх авторів 

2 Підготовка та видання друкованих праць   

2.1. Монографія   

2.1.1 Монографії, які не вказані у п. 2.1.2   50 год.  за 1 умов. друк. аркуш 

2.1.2. 

Монографія у видавництвах, що належать до 
категорій «A», «B» або «C» за класифікацією 
Research School for Socio-Economic and Natural 
Sciences of the Environment (SENSE) 

150 год.  за 1 умов. друк. аркуш 

2.2. Наукові статті:   

2.2.1. 

в базі даних «Scopus» та/або «Web of science» 
Core Collection в журналі, що має імпакт-фактор у 
співавторстві із автором, що за основним місцем 
роботи працює (афілійований) в університетах країн 
ЄС та / або ОЄСР 

250 год. 

авторів менше ніж, або троє – 
кожному автору 

авторів більше ніж 3 - на всіх 
авторів, але не менше 50 год. 

2.2.2. 
в базі даних «Scopus» та/або «Web of science» 
Core Collection в журналі, що має імпакт-фактор 
(для публікацій, що не належать до п. 2.2.1) 

200 год. 

авторів менше ніж, або троє – 
кожному автору  

авторів більше ніж 3 - на всіх 
авторів, але не менше 50 год. 

2.2.3 
в базі даних «Scopus» та «Web of science» Core 
Collection в журналі, що не має імпакт-фактора 
(Scopus нові журнали, Web of Science ESCI) 

150 год. 

авторів менше ніж, або троє – 
кожному автору   

авторів більше ніж 3 - на всіх 
авторів, але не менше 40 год. 

2.2.4. в закордонному виданні країн ЄС та / або ОЄСР 100 год. на всіх авторів 

2.2.7. 
у вітчизняному фаховому журналі чи фаховій збірці 
наукових праць, закордонному виданні країн інших, 
ніж зазначені у п. 2.2.4 

75 год.  на всіх авторів 

2.2.8. інших виданнях 30 год. на всіх авторів 

2.3. Опублікування тез доповідей:   

2.3.1. 
- конференції, матеріали якої індексуються у 
Scopus та/або Web of Science CPCI 

120 год.  на всіх авторів 

2.3.2. - міжнародної конференції 30 год.  на всіх авторів 

2.3.3. - всеукраїнської, університетської конференції 20 год.  на всіх авторів 

2.4.  
Наукові доповіді на міжнародних, всеукраїнських 
симпозіумах, семінарах 

20 год.  
за умови 

підтвердження 

3.  
Отримання охоронних документів, захист 
дисертацій 

  

3.1. Підготовка і захист дисертації (після захисту)   

3.1.1. - докторської  600 год. одноразово або на період до 
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3.1.2. - кандидатської  360 год.  3-х років 

3.2. Підготовка заявки на отримання гранту:   

3.2.1. 
Рамкового міжнародного гранту (програма 
Еразмус+, Горизонт 2020 (Горизонт Європа),  
Вишеградський фонд) 

100 год. 
на всіх авторів (зареєстована 

у НДЧ) 

3.2.2. 
Колективного міжнародного гранту (окрім 
зазначених у п. 3.2.1) 

60 год. 
на всіх авторів (зареєстована 

у НДЧ) 

3.2.3. 
Державного гранту (колективного) 

50 год. 
на всіх авторів (зареєстована 

у НДЧ) 

3.2.4. 
Індивідуального гранту (міжнародного/державного) 

50 год.  
на 1 автора / 1 заявка 
(зареєстована у НДЧ) 

3.3.  
Отримання міжнародних грантів на виконання 
пріоритетних наукових досліджень 

250 год. кожному автору 

3.4. 
Отримання державних та інших премій за наукові 
досягнення 

200 год. кожному автору 

3.5. 
Створення та обладнання наукової лабораторії, її 
атестація і сертифікація 

500 год. на всіх виконавців 

3.6. 
Подання заявки на отримання патенту України, 
міжнародного патенту, авторського свідоцтва 

25 год. на кожного виконавця 

3.7. 
Отримання державного патенту на винахід, 
авторського свідоцтва 

150 год. на кожного виконавця 

3.8. Отримання державного патенту на корисну модель 100 год.  на кожного виконавця 

3.9. 
Отримання міжнародного патенту, авторського 
свідоцтва на сорти та гібриди рослин 

200 год. на кожного виконавця 

3.10. Отримання деклараційного патенту 80 год. на кожного виконавця 

4. Керівництво науковою роботою студентів   

4.1. 
Підготовка студента до участі в 1-му турі олімпіади, 
конкурсу студентських наукових робіт 

 
за п. 4.1 та 4.2 списуються за 

найвищим досягенням 

4.1.1. - учасника  25 год. за одного учасника 

4.2. 
Підготовка студента до участі в 2-му турі олімпіади, 
конкурсу студентських наукових робіт 

  

4.2.1. - учасника  50 год. за одного учасника 

4.2.2. - призера, переможця  100 год. за одного учасника 

4.3. 
Керівництво науково-дослідною роботою студентів з 
підготовкою: 

  

4.3.1 - фахової статті 25 год.  

4.3.2. - тез доповіді на міжнародній конференції 10 год.   

4.3.3. - тез доповіді на університетській конференції 2 год.  

4.4. Керівництво студентським науковим гуртком  2 год.  
за 1 засідання, не більше 60 

год за рік 

5. 
Робота в спеціалізованих радах по захисту 
дисертацій 

  

5.1 
Робота в постійних спеціалізованих радах по 
захисту дисертацій 

  

5.1.1. - голова спеціалізованої ради  150 год. упродовж року  

5.1.2. - секретар спеціалізованої ради 150 год.  упродовж року  

5.1.3. - член спеціалізованої ради  10 год.  за одне засідання  

5.2. 
Рецензування монографій, дисертацій, статей, 
авторефератів 

5 год.  
за 1 умов. друк. аркуш, але 

не більше, ніж 200 год. за н.р. 

6. 
Організація наукових конференцій, робота в 
редакціях наукових журналів 
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6.1. 
Організація наукових конференцій, симпозіумів, 
семінарів, нарад на базі університету та інших 
установ: 

  

6.1.1. - голова оргкомітету  40 год. за один захід 

6.1.2. - секретар оргкомітету  30 год. за один захід 

6.1.3. - член оргкомітету  10 год.  за один захід 

6.2. Робота в редакціях наукових журналів   

6.2.1. 
- головний редактор, заступник, 

відповідальний редактор 
50 год. за кожен випуск  

6.2.2. - член редколегії  5 год.  за статтю  

7.  Інші види наукового навантаження   

7.1. 
Керівництво науковою, проблемною лабораторією 
(на громадських засадах) 

250 год.  протягом року  

7.2. 
Авторство в рекомендаціях які прийняті до 
впровадження Міністерством, обласним 
управлінням 

100 год.  
протягом року, на всіх 

авторів 

7.3. Участь в роботі журі олімпіад, конкурсів наук. робіт 0,5 год. на одного учасника  

7.4. Перевірка конкурсних (творчих) робіт 3 год.  за одну роботу  

7.5. 
Участь у всеукраїнських наукових виставках 
досягнень науково-технічного прогресу 

50 год.  за один експонат 

7.6. 
Голова, заступник голови ради молодих вчених 
університету, факультету 

30 год.  на рік  

7.7. Заступник декана з наукової роботи 150 год. на рік  

7.8. Участь у роботі державних академій 100 год.  на рік  

7.9.  Участь у роботі недержавних академій 50 год.  на рік 

7.10. Проведення науково-польового експерименту 80 год.  

за наявності журналу 
дослідів та рішення 
комісії з приймання 

дослідів 

7.11. Член комісії по прийому дослідів 4 год.  за наказом ректора  

7.12. Наукове консультування докторантів 100 год.  за рішенням вченої ради 

7.13.  
Науковий переклад на іноземну мову наукової 
публікації, наведеної у переліку друкованих 
праць автора  

75 год.  за 1 умов. друк. аркуш 

7.14 
Участь у роботі науково-технічних комісій НПП, 
делегованими до їх складу університетом  

80 год.  
за наказом або 

розпорядженням ректора 

 

 

 

 

 

 


