К О Н Ц Е П Ц І Я
вдосконалення регламентації окремих видів науково-дослідної діяльності
ПВС Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
1 Вимоги до планування, організації та проведення наукових конференцій
Планування, організація та проведення конференцій:
▪ планування, організація та проведення конференцій здійснюється за діючим
регламентом, затвердженим НТР, у частині підготовки і розсилки повідомлень,
запрошень, розробки програми конференції та підготовки звітів;
▪ пропозиції від факультетів на проведення конференцій та семінарів на
наступний рік подаються до НДЧ до 10 червня поточного року;
▪ міжнародні конференції проводяться спільно з закордонними навчальними
закладами або установами; їх доцільно проводити раз на два-три роки; конференції,
присвячені вирішенню регіональних питань, які представляють обмежений інтерес, як
правило проводяться спільними зусиллями кількох ВНЗ даного регіону.
Рівень та імідж конференцій:
▪ міжнародні конференції, кількість яких становить дві-три на рік, мають
загальноуніверситетський рівень і проводяться за безпосередньою участю керівництва
та служб університету; всеукраїнські та регіональні конференції (п’ять-сім на рік)
проводяться на рівні факультетів (інституту) під керівництвом деканів та завідуючих
кафедрами;
▪ імідж міжнародних конференцій забезпечується участю представників
керівництва області, міста та району в їх роботі, а також присутністю засобів масової
інформації;
▪ обов’язковою умовою будь-якої конференції є її інноваційна спрямованість та
наявність у всіх технічних конференціях інноваційних секцій.
Публікація матеріалів конференцій:
▪ публікація матеріалів конференцій здійснюється після заслуховування й
обговорення на конференції; за підсумками всеукраїнських і регіональних
конференцій тези доповідей видаються за рішенням вченої ради університету на
підставі подання оргкомітету конференції;
▪ тези доповідей друкуються за умови обов’язкового виступу за кошти
організаційних внесків учасників конференції;
▪ результати найбільш значущих, інноваційних розробок схвалених на
конференції публікуються у фахових виданнях університету за рахунок оргвнеску
автора на підставі рекомендації програмного комітету конференції.

2 Показники результативності наукової діяльності кафедр для висунення
проектів на бюджетне фінансування:
▪ наявність наукової школи;
▪ захисти дисертаційних робіт за напрямком НДР (не менше однієї за три роки);
▪ публікації у фахових виданнях (10-15 за рік для колективу авторів) та журналах
з імпакт-фактором за напрямком НДР;
▪ наявність наукових монографій, підручників і посібників з грифом МОН
України за напрямком НДР (не менше двох за три роки);
▪ обсяг виконаних НДР за рахунок спеціального фонду не менше 100 тис. грн. за
останні три роки;
▪ за названими показниками проводиться рейтинг запитів, на підставі якого, а
також відповідно до вимог МОН України здійснюється подання наукових проектів на
конкурс.
3 Вимоги до виконання розділу індивідуального плану викладача
«Наукова робота»
Критерії формування довгострокової Програми "КАДРИ-2020":
▪ для загальноосвітніх кафедр – захисти однієї кандидатської за два роки та однієї
докторської дисертації 10 років;
▪ для випускаючих кафедр – захисти однієї кандидатської за рік та однієї
докторської дисертації за п’ять років.
Кількість та рівень публікація результатів наукових робіт:
▪ кількість публікацій науково-педагогічних працівників повинна складати за рік:
для асистента – не менше однієї статті та однієї тези доповіді; старшого викладача – не
менше двох статей та однієї тези; для кандидата наук, доцента – не менше трьох статей
та двох тез; для доктора наук, професора – не менше чотирьох статей та трьох тез;
▪ вимоги до публікацій : 1 стаття у фаховому виданні – для асистентів і старших
викладачів, 2 статті у фахових виданнях – для доцентів та дві статті у фахових
виданнях і одна – у журналі з імпакт-фактором – для професорів.
Нормативи обсягів фінансування НДДКР за рахунок спеціального фонду:
▪ для загальноосвітніх кафедр – 30 000 грн. за рік;
▪ для випускаючих кафедр – 50 000 грн. за рік.
Критерії результативності роботи зі студентами та молодими вченими:
▪ для загальноосвітніх кафедр – один призер Всеукраїнського конкурсу наукових
робіт студентів за два роки;
▪ для випускаючих кафедр – один призер Всеукраїнського конкурсу наукових
робіт студентів за рік;
▪ оформлення та подання заявок на участь у першому турі конкурсу кандидатів на
здобуття державних стипендій та премій (одна заявка від факультету щорічно).

