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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом Вченої ради МДУ 

26.02.2020 р. № 6 

Введено в дію наказом МДУ 

03.03.2020 № 49 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти  

Маріупольського державного університету 

за високий рівень результатів наукової роботи  

1. Загальні положення 

1.1. Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету за 

високий рівень результатів наукової роботи  (далі – Положення) розроблено з 

метою стимулювання розвитку наукових досліджень, підготовки науково-

педагогічних кадрів, відзначення особистого внеску окремих науково-

педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання Маріупольського державного університету (далі – Претендент(и)) у 

забезпечення високого рівня наукової діяльності Маріупольського державного 

університету (далі – МДУ),  а також стимулювання до підвищення рівня наукових 

досліджень та оприлюднення їх результатів у виданнях, які індексуються 

міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core 

Collection (далі – WoS), та встановлює порядок додаткового до визначеного іншими 

нормативними документами відповідного заохочення.  

1.2. Зазначені у Положенні механізми стимулювання застосовуються до: 

науково-педагогічних, педагогічних працівників; здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання, які поєднують навчання з науковою і науково-організаційною 

діяльністю в МДУ.  

1.3. Матеріальне заохочення застосовується за умови, якщо при оприлюдненні 

результатів наукових досліджень у вихідних даних публікації зазначена належність 

(афіліація) до МДУ.  

1.4. Дане Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та 

внутрішньоуніверситетській нормативній базі. Матеріальне заохочення 

здійснюється за звітний період Претендента. Звітним періодом вважається 

навчальний рік.  

1.5. Матеріальне заохочення Претендентів здійснюється шляхом преміювання – 

на підставі наказу ректора – відповідно до критеріїв і у розмірах, наведених у 

Додатку 1. Витрати на матеріальне заохочення здійснюються за рахунок 

спеціальних коштів з наукової діяльності. 
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2. Порядок здійснення матеріального заохочення 

 

2.1. Питання про матеріальне заохочення Претендентів порушується поданням 

керівників структурних підрозділів МДУ на ім’я першого проректора  за 

результатами їх звітування на засіданнях кафедр щодо виконання планів роботи за 

навчальний рік та за результатами роботи рейтингової комісії МДУ.  

2.2. Подання оформлюється відповідно до Додатку 2 (а, б) цього Положення, 

погоджується з деканом факультету, інформаційно-бібліографічним відділом 

наукової бібліотеки МДУ, бухгалтерською службою.  

2.3. У разі преміювання авторського колективу подання порушується на весь 

авторський колектив із обов’язковим зазначенням авторського внеску усіх 

співавторів. 

2.4. Подання про матеріальне заохочення здобувачів вищої освіти після 

погодження розглядаються стипендіальною комісією МДУ. 

2.5. Подання про матеріальне заохочення за результатами наукової роботи не 

оформлюються, якщо: 

2.5.1 у публікаціях Претендента відсутня або невірно вказана афіліація (для 

україномовних статей слід зазначати афіліацію – Маріупольський державний 

університет; для англомовних – Mariupol State University); 

2.5.2 на сторінці Претендента на преміювання в реєстрі ORCID (https://orcid.org ) 

відсутня або невірно вказана афіліація; 

2.5.3 на сторінці профілю в Google Академія (https://scholar.google.com.ua ) 

відсутня або невірно вказана афіліація та відсутня актуальна інформація щодо його 

публікаційної активності. 

2.6. Питання про матеріальне заохочення за оприлюднення результатів наукових 

досліджень у виданнях, що індексуються БД Scopus та/або WoS, розглядається по 

кожній публікації окремо.  

2.7. До подання додається копія першої сторінки публікації з вихідними даними 

(для монографії додаються копії сторінок з вихідними даними), які підтверджують 

виконання вимог п.1.3 Положення та офіційна інформація про індексацію видання 

наукометричними базами даних  Scopus / Web of Science, що роздруковується із 

сайтів https://www.scopus.com/ та/або http://apps.webofknowledge.com 

 

3. Заключні положення 

3.1. Положення, зміни та доповнення до нього розглядаються та затверджуються 

рішенням Вченої ради МДУ та вводяться в дію наказом ректора 

 

 
 

  

https://orcid.org/
https://scholar.google.com.ua/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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Додаток 1 

Умови преміювання  

науково-педагогічних, педагогічних працівників,  

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Маріупольського державного університету 

за високий рівень результатів наукової роботи 

 

 
№ Критерій Розмір 

премії 

Примітка 

1 Захист дисертаційної роботи:  

Від 1 000 грн.  

 

 

 

 

Подання на преміювання 

оформлюється після отримання 

диплому доктора філософії / 

доктора наук та візується 

завідувачем аспірантури.  

1.1 на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії / кандидата наук 
1.2 на здобуття наукового ступеня 

доктора наук 

Від 1500 грн. 

2 Підготовка висококваліфікованих 

науково-педагогічних кадрів: 

 

2.1. наукове керівництво роботою 

аспіранта, який захистив дисертацію 

і здобув науковий ступінь доктора 

філософії / кандидата наук 

Від 1 000 грн. 

2.2 наукове консультування роботою 

докторанта, який захистив 

дисертацію і здобув науковий 

ступінь доктора наук 

Від 1500 грн. 

3 Публікація наукових статей у 

наукових періодичних виданнях, 

що входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus, 

Web of Science Core Collection 
При опублікуванні наукової статті в 

журналі, що за результатами 

ранжування Web of Science або Scopus в 

окремій тематичній категорії (за 

величиною Impact Factor або SJR) 

належить: 

 Подання на преміювання за 

опублікування оформлюється по 

кожній статті окремо. Наукова 

стаття повинна бути відображена 

у вказаних базах даних.  

 

Подання на премію Претендента 

візується завідувачем 

інформаційно-бібліографічного 

відділу наукової бібліотеки МДУ 

(у частині аналізу даних 

публікаційної активності). 

Інформація про індексацію 

видання БД Scopus / Web of 

Science роздруковується із 

сайтів https://www.scopus.com/ та 

/ або 

http://apps.webofknowledge.com  

3.1 до квартилю Q1 Від 3 500 грн. 

3.2 до квартилю Q2 Від 2 000 грн. 

3.3 до квартилю Q3 Від 1 500 грн. 

3.4 до квартилю Q4 Від 1 000 грн. 

4 Досягнення значення h-індексу в 

наукометричній базі даних Scopus, 

що дорівнює 3 і вище 

 

Від 2000 грн. 

Подання на преміювання 

оформлюється за умови 

відображення у профілі автора 

приналежності до 

Маріупольського державного 

університету 

4.1 Кожне наступне зростання h-індексу 

на одну позицію 

Від 1000 грн. 

5 Підготовка наукових видань, що 

індексуються міжнародними 

наукометричними базами даних 

Scopus, Web of Science: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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5.1. Видання монографії, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами даних 

Scopus, Web of Science 

 

Від 3000 грн. 

 

Автору одноосібної монографії / 

кожному з колективу авторів  

5.2 Видання розділу монографії, що 

індексується міжнародними 

наукометричними базами даних 

Scopus, Web of Science 

 

Від 1 000 грн  

6 Здобуття закордонних наукових 

грантів, спільних контрактів з 

надходженням коштів на рахунок 

МДУ: 

 

 

 

 

 

Від 1000 грн. 

 

 

Керівнику гранту/контракту. 

Розмір премії залежить від обсягу 

гранту/контракту 

підтверджується візою 

бухгалтерії про надходження 

коштів на рахунок МДУ 

6.1 обсяг фінансування гранту/ 

контракту до  50 тис.грн. 
6.2 обсяг фінансування гранту/ 

контракту понад 50 тис.грн.  

2000 грн 

7 Підготовка студента (-ів) – 

переможця (-ів) Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт і спеціальностей, ІІ туру 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади, міжнародних олімпіад 

чи конкурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подання на преміювання 

здійснюється з розрахунку 500 

грн. за кожного переможця, що 

посів І місце, та оформлюється на 

підставі щорічних наказів 

Міністерства освіти і науки 

України про результати 

відповідного Конкурсу / 

Олімпіади 

 

До подання додається копія 

диплома 

 

7.1 Переможці Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт і спеціальностей, ІІ туру 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади 

 

Від 500 грн 

(І місце) 

 

7.2 Переможці міжнародних конкурсів / 

олімпіад 

Від 1000 грн 

(І місце) 

8 Успішна реалізація інноваційних 

проєктів та стартапів 

 

Від 1000 грн. 

Премія виплачується керівнику 

інноваційного проєкту / стартапу, 

частку у якому має МДУ і який 

отримав фінансування (за 

результатами конкурсів стартапів 

та проєктів) 

8.1 обсяг фінансування інноваційного 

проєкту становить до 50 тис.грн. 
8.2 обсяг фінансування інноваційного 

проєкту становить понад 50 тис.грн. 

Від 2000 грн 

9 Отримання охоронних документів:   

9.1 Патент на винахід / корисну модель Від 500 грн. 

9.2. Авторське свідоцтво на службовий 

твір 

Від 200 грн. 

10 Комерціалізація об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

власником яких є МДУ 

 

 

 

Від 1000 грн. 

Премія виплачується 

автору/розробнику 

інтелектуального продукту на 

підставі укладеного з МДУ 

договору про трансфер і 

комерціалізацію  

10.1 Обсягом до 50 тис.грн. 
10.2 Обсягом понад 50 тис.грн. Від 2000 грн. 
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Додаток 2 

а)        Першому проректору МДУ 

         проф. Булатовій О.В. 

 

 

 

 

ПОДАННЯ 

 

Відповідно до Положення про матеріальне заохочення науково-

педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти 

Маріупольського державного університету за високий рівень результатів 

наукової роботи (далі – Положення) прошу преміювати ____________________ 

____________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) 

за __________________________________________________________________ 
(зазначається підстава для преміювання відповідно до критеріїв, зазначених у Додатку 1 Положення) 

 

Повідомляємо, що вимоги п. 2.5. Положення не порушені 

 

Завідувач кафедри  (Підпис)   (Прізвище та ініціали) 

(Дата) 

 

(віза декана факультету) 

(віза бухгалтерської служби) 

(віза інформаційно-бібліографічного  

відділу Наукової бібліотеки МДУ) 
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Додаток 2 

б)        Першому проректору МДУ 

        проф. Булатовій О.В. 

 

 

 

 

ПОДАННЯ 

 

Відповідно до Положення про матеріальне заохочення науково-

педагогічних, педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти 

Маріупольського державного університету за високий рівень результатів 

наукової роботи (далі – Положення) прошу преміювати авторський колектив з 

числа штатних працівників Університету відповідно до авторського внеску: 

1. (прізвище, ім’я, по батькові, посада,)  

2. (прізвище, ім’я, по батькові, посада)  

… 

за __________________________________________________________________ 
           (зазначається підстава для преміювання відповідно до критеріїв, зазначених у Додатку 1 Положення) 

 

Повідомляємо, що вимоги п. 2.5. Положення не порушені 

 

Завідувач кафедри  (Підпис)   (Прізвище та ініціали) 

(Дата) 

 

(віза декана факультету) 

 

 


