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Корпоративний стандарт наукової діяльності спрямований на активізацію 

наукової роботи науково-педагогічних працівників, підвищення її якості та 

поширення результатів наукових досліджень НПП Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету серед вітчизняних та іноземних науковців, 

представників бізнесу, задля створення на базі університету Центру трансферу 

технологій. 

Кількісні показники індикаторів вимірювання розраховані виходячи 

із однієї ставки навчального навантаження НПП. 

 

№ Напрями Види Індикатори вимірювання 

1. Публікаційна 

активність 

 

1.1. Публікації у : 
• наукових виданнях, включених 

до міжнародних 

наукометричних баз даних 

Scopus та\або Web of 

Science(відповідно до даних 

Інституційного репозиторію). 

Зараховуються статті зі 

спеціальності або з предметів, 

що викладаються викладачем в 

університеті. 

• для спеціальності «образотворче 

мистецтво». 

Щороку: 

• докторам наук, професорам, 

завідувачам кафедри – 

      2 статті; 

• кандидатам наук, доцентам, 

старшим викладачам, 

викладачам – 1 стаття. 

 

 

 

• участь у закордонних 

художніх виставках. 

• фахових наукових виданнях, 

включених до затвердженого 

переліку МОН України, та 

наукових виданнях ( у т.ч. 

зарубіжних), включених до 

наукометричних баз даних, 

окрім Scopus та Web of Science; 

• зараховуються статті зі 

спеціальності або з предметів, 

що викладаються викладачем в 

університеті або участь у 

всеукраїнських та міжнародних 

виставках. 

Щороку: 

• докторам наук, професорам, 

доцентам – 2 статті; 

• кандидатам наук, старшим 

викладачам – 2 статті; 

• викладачам – 1 стаття. 

 

1.2. Підготовка і видання: 

• монографій; 

• підручників, навчальних 

(навчально-методичних) 

посібників для студентів вищих 

навчальних закладів; 

• видання каталогів, альбомів. 

 

• для завідувачів кафедр, 

професорів, докторів наук – 1 

монографія на 2 роки; 

• для доцентів, старших 

викладачів – 1 монографія 

(або підручник/посібник) на 

2 роки; 

• кандидатів наук, викладачів – 

розділ колективної 

монографії (або 

підручник/посібник) на 2 

роки (обсягом не менше 1,5 

друк. аркуша). 

1.3. Використання при підготовці 

наукових та навчальних 

(навчально-методичних) видань 

актуальних вітчизняних і 

зарубіжних наукових досліджень 

(за останні п’ять років), у т.ч. 

включених до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus 

та Web of Science. 

Наявність відповідних 

посилань у списку 

використаної літератури. 



2. Наукове зростання 2.1. Розробка та участь у 

міжнародних, державних 

наукових або художньо-творчих 

проєктах (у т.ч. міжгалузевих). 

Щороку кожній кафедрі: 

• при наявності професора, 

(доктора наук) подавати не 

менше однієї 

індивідуальної 

(колективної) заявки на 

отримання грантів для 

проведення досліджень; 

• гарантам ОНП,  

науковим керівникам 

аспірантів, подавати не 

менше однієї 

індивідуальної 

(колективної) заявки на 

отримання грантів для 

проведення досліджень; 

• докторам наук, кандидатам 

наук, доцентам/професорам 

один раз на 2 роки подання 

не менше однієї 

індивідуальної заявки на 

отримання гранту;  

• проходження стажування за 

кордоном професору 

(доктору наук), завідувачу 

кафедри, гаранту 

спеціальності – 1 раз на 2 

роки ( термін – не менше 1 

календарного місяця); 

• кожному НПП щороку 

виконання, не менше ніж 

однієї госпдоговірної теми 

(мінімальний обсяг 

фінансування -5001 грн.) 

2.2. Отримання наукових 

грантів. 

2.3. Наукове або творче 

стажування за кордоном. 

3. Апробація ідей на 

наукових форумах 

3.1. Виступи на Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях, 

семінарах, симпозіумах; обмін 

виставками між викладачами і 

студентами. 

Щороку : 

• для завідувачів кафедр, 

професорів, докторів наук – 3 

виступи; 
• для доцентів, ст. викладачів, 

кандидатів наук, викладачів – 

2 виступи. 

3.2. Виступи на регіональних 

наукових конференціях, семінарах 

та участь у регіональних 

виставках. 

Щороку : 

• для кожної з категорій  

науково-педагогічних 

працівників – 1 виступ або 

виставка. 

4. Оформлення 

авторських прав і 

патентів 

4.1. Свідоцтва про авторське право 

на твори у галузі науки, 

літератури і мистецтва, творчі 

праці з ОМ, патенти на винаходи, 

корисні моделі, промислові 

зразки, знаки для товарів та 

послуг, каталоги, альбоми та 

репродукції творчих робіт. 

4.2. Довідка (акт) 

впровадження результатів 

наукового  

дослідження в освітній процес 

та/або практичну діяльність 

організацій підприємств, установ 

різної форми власності. 

Для завідувачів кафедр, докторів 

наук, професорів – 1 свідоцтво 

на рік. 

 

Для доцентів, ст. викладачів, 

кандидатів наук, викладачів – 1 

свідоцтво на 2 роки. 

 

Для кожного НПП – не менше 1 

довідки на рік. 



5. Розвиток 

студентської науки 

5.1. Керівництво науковими 

студентськими гуртками та 

проблемними групами. 

Щороку кожній кафедрі: 

залучати здобувачів освіти 

Університету до здійснення 

наукових досліджень шляхом 

участі в наукових гуртках , 

проблемних групах – 1 

проблемна група або науковий 

гурток на спеціальність. 

5.2. Підготовка студентів до участі 

у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових або 

творчих робіт та Всеукраїнській 

студентській олімпіаді по кожній 

спеціальності. 

Щороку кожній кафедрі: 

забезпечувати підготовку 

студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт та 

Всеукраїнській студентській 

олімпіаді – від 3-х робіт з 

кожної спеціальності (участь в 

олімпіаді та конкурсі). 

6. Підготовка кадрів 

вищої кваліфікації 

6.1. Розвиток наукових шкіл. Відкриття професором наукової 

школи (за наявності 5 

захищених 

аспірантів/докторантів). 

 
 


