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ПОЛОЖЕННЯ 

про стимулювання наукових досліджень,  

матеріальну й моральну підтримку вчених і здобувачів вищої освіти  

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

за наукові досягнення 

 

 

1. Загальні положення 

 

З метою заохочення за досягнення в науці та успіхи у навчанні, 

стимулювання наукових досліджень ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” здійснює матеріальну та моральну 

підтримку викладачів університету і здобувачів вищої освіти. 

 

2. Система матеріального й морального заохочення  

кафедр і науково-педагогічних працівників  

за результатами щорічного рейтингу  

наукових досягнень 

 

2.1. В основу рейтингу наукових досягнень покладено реальні 

показники, досягнуті кафедрами та окремими викладачами за календарний 

рік.  

2.2. Підсумки рейтингу підбиває відділ аспірантури щорічно в кінці 

календарного року й виносить на обговорення на засіданні вченої ради 

під час обговорення питання „Про наукову діяльність університету 

за календарний рік”. 

2.3. Кафедри університету розподіляються за напрямами: 

 філологічні кафедри; 

 психолого-педагогічні кафедри; 

 соціально-гуманітарні кафедри; 

 природничо-математичні, технічні та економічні кафедри. 

2.4. Кафедри з кожного напрямку, які за рейтингом виборюють перші 

місця, університет нагороджує „Грамотою Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка”.  

2.5. Науково-педагогічних працівників, які наберуть більшість балів 

за напрямами (філологічні науки; психолого-педагогічні науки; соціально-

гуманітарні науки; природничо-математичні, технічні та економічні науки) 

серед категорій – доктори наук, професори; кандидати наук, доценти; 

викладачі, асистенти – університет нагороджує „Грамотою Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка” та за поданням 

проректора з науково-педагогічної роботи преміює в розмірі 1000 грн. 

 

 



3. Матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників,  

які захистили докторські дисертації 

 

3.1. Викладачів, які захистили докторську дисертацію, університет 

преміює у розмірі одного посадового окладу. 

3.2. Премію університет виплачує після одержання диплома доктора 

наук за поданням завідувача кафедри. 

 

4. Матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, 

які опублікували статтю в науковому виданні, яке індексується 

в наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science 

 

4.1. Науково-педагогічного працівника – автора статті, опублікованої 

одноосібно в науковому виданні, яке індексується в наукометричних базах 

даних Scopus та/або Web of Science, за поданням проректора з науково-

педагогічної роботи університет преміює в розмірі 1000 грн. 

4.2. Серед авторів статті, опублікованої у співавторстві в науковому 

виданні, яке індексується в наукометричних базах даних Scopus та/або Web 

of Science, за поданням проректора з науково-педагогічної роботи 

університет преміює в розмірі 1000 грн. лише першого представника 

зі складу співавторів від університету, якщо він є штатним науково-

педагогічним працівником. Авторський колектив має право розподіляти 

премію серед співавторів на власний розсуд. 

 

5. Матеріальне й моральне стимулювання  

здобувачів вищої освіти та їх наукових керівників  

за вагомі наукові досягнення 

 

5.1. Переможців і призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з навчальних дисциплін і спеціальностей університет нагороджує 

„Грамотою Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка” та за поданням проректора з науково-педагогічної 

роботи преміює у розмірі 500 грн. 

5.2. Переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт, 

міжнародних і всеукраїнських наукових і творчих конкурсів університет 

нагороджує „Грамотою Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка”. 

5.3. Переможців і призерів обласних етапів міжнародних, 

всеукраїнських наукових і творчих конкурсів, а також наукових, творчих 

конкурсів регіонального та міського рівня університет відзначає „Подякою 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.  

5.4. Науковим керівникам переможців і призерів міжнародних і 

всеукраїнських наукових і творчих конкурсів та олімпіад під час формування 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедр 



на наступний навчальний рік навчальний відділ враховує додаткові години 

для науково-дослідної роботи зі здобувачами вищої освіти з метою 

підготовки переможців і призерів наукових і творчих конкурсів, олімпіад. 

 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Проєкт наказу про нагородження кафедр і науково-педагогічних 

працівників готує завідувач відділу аспірантури після затвердження 

результатів рейтингу вченою радою університету. 

6.2. Нагородження кафедр і науково-педагогічних працівників 

відбувається 1 березня під час урочистостей з нагоди Дня університету. 

6.3. Проєкт наказу про нагородження здобувачів вищої освіти –

переможців і призерів конкурсів і олімпіад – готує завідувач відділу 

аспірантури. 

6.4. Нагородження здобувачів вищої освіти – переможців і призерів 

конкурсів і олімпіад – відбувається на засіданні вченої ради університету 

під час обговорення питання „Про результати проведення Днів науки 

у поточному навчальному році”. 

6.5. Бланки грамот видає відділ кадрів за службовою запискою 

в.о. завідувача відділу аспірантури.   

6.6. Грамоти для нагородження переможців і призерів виготовляє 

відділ аспірантури. 

6.7. Виплату премій бухгалтерія університету здійснює за рахунок 

коштів загального або спеціального фондів. 

 

 


