
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

“ 21  “            10             2016 р.                  м. Харків                             №  211 
 
 
Про затвердження Методики  
підведення підсумків 
з науково-дослідної діяльності 

 
 
З метою стимулювання науково-дослідної діяльності в університеті, 

розширення та модернізації науково-матеріального забезпечення кафедр та 
підрозділів університету, згідно рішення Вченої університету від 30.08.2016, 
протокол № 15 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити Методику підведення підсумків з науково-дослідної 

діяльності Національного університету цивільного захисту України (далі – 
Методика, що додається). 

2. Заступнику начальника науково-дослідного центру – начальник відділу 
організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру майору 
служби цивільного захисту Рибці Є.О. забезпечити розробку електронної 
форми звітності відповідно до Методики та розмістити її до 15.11.2016 на 
внутрішньому сайті університету. 

3. Керівникам факультетів, кафедр та наукових підрозділів університету 
довести зміст Методики до особового складу та забезпечити подання до відділу 
організації науково-дослідної роботи щорічної звітності до 15 грудня поточного 
року. 

4. Проректору з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру 
полковнику служби цивільного захисту Андронову В.А. забезпечити 
підведення підсумків з науково-дослідної діяльності в університеті відповідно 
до затвердженої Методики. 

5. Провести перевірку стану науково-матеріального забезпечення кафедр 
та розроблених протягом 2016 року дослідних установок, стендів для 
проведення випробувань, виставкових експонатів, наукових візиток кафедр 
тощо, відповідно до Методики (з 0900 21.12.2016 року – кафедри університету 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 



по вул. Баварська, 7; з 900 22.12.2016 року – кафедри університету по 
вул. Чернишевська, 94). 

6. Затвердити комісію з перевірки у складі: 
Голова комісії: 
- полковник служби цивільного захисту АНДРОНОВ Володимир 

Анатолійович – проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного 
центру. 

Члени комісії: 
- полковник служби цивільного захисту РОМІН Андрій В’ячеславович 

начальник факультету №1; 
- полковник служби цивільного захисту БЕЗУГЛОВ Олег Євгенович – 

начальник факультету №2; 
- полковник служби цивільного захисту УДЯНСЬКИЙ Микола 

Миколайович – начальник факультету №4; 
- МЄТЄЛЬОВ Олександр Володимирович – декан факультету №5; 
- майор служби цивільного захисту РИБКА Євгеній Олексійович – 

заступник начальника науково-дослідного центру – начальник відділу 
організації науково-дослідної роботи науково-дослідного центру. 

Секретар комісії: 
- лейтенант служби цивільного захисту КАРПЕЦЬ Костянтин 

Михайлович – старший науковий співробітник відділу організації науково-
дослідної роботи науково-дослідного центру. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
Ректор університету 
генерал-лейтенант 
служби цивільного захисту В.П. Садковий  



 
ПОГОДЖЕНО: 
 

  

Проректор з наукової роботи – 
начальник науково-дослідного центру 
полковник служби цивільного захисту 

  
 
В.А. Андронов 

 
Начальник відділу  
адміністративної  роботи 
підполковник служби цивільного захисту 

  
 
 
С.С. Щербак 

 
Начальник юридичного сектора 
майор служби цивільного захисту  

 
 
В.Д. Тогобицька 

 
Начальник сектора  
з питань запобігання та виявлення корупції  
підполковник служби цивільного захисту 

 
 
 
С.О. Скляров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надрук. 2 прим.: 
1. до справи 
2. ВОНДР 
Рибка 
21.10.2016 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ НУЦЗ України 
від 21.10.2016р.  № 211 

 
 

Методика підведення підсумків 
з науково-дослідної діяльності Національного університету 

цивільного захисту України 
 

Вид роботи за яку надаються бали Кількість 
балів 

Якщо тематика 
дисертаційного 
дослідження не 

збігається з 
напрямком 
діяльності 

Університету, то 
враховується 
лише 30% від 

кількості балів 

Керівництво ад’юнктом (щорічно) 100/33 
Керівництво ад’юнктом – заочником 
(щорічно) 

70/23 

Керівництво здобувачем (щорічно) 50/16 
Наукове консультування докторанта 
(щорічно) 

400/133 

Робота над дисертацією (щорічно) (для 
сторонньої організації – відповідний 
документ) (кандидатська/докторська) 

100/400 

Захищена кандидатська дисертація: 
(кандидатська/докторська) 

 

керівник 150(50)/300(1
00) 

здобувач 150(50)/300(1
00) 

Незахищена вчасно дисертація після 
ад’юнктури/докторантури або творчої 
відпустки (щорічно протягом трьох років): 
(кандидатська/докторська) 

 

керівник -50/-100 
здобувач -50/-100 

НДР (бали 
розподіляються 
між керівником, 
відповідальним 
виконавцем та 
виконавцями) 

Закінчена НДР:  
ініціативна (К/ВВ/В) 12/10/4 
госпрозрахункова (К/ВВ/В) 20/17/13 
на замовлення ДСНС України (К/ВВ/В) 30/25/15 

НДР, що ведеться (бали за кожен рік+за 
закриту НДР); якщо серед виконавців є 
курсанти або студенти то за кожного 
додатково додається 1 бал): 

 

ініціативна (К/ВВ/В) 12/10/4 
госпрозрахункова (К/ВВ/В) 20/17/13 
на замовлення ДСНС України (К/ВВ/В) 30/25/15 



Вид роботи за яку надаються бали Кількість 
балів 

Закінчена не вчасно НДР:  
ініціативна (К/ВВ/В) -12/-10/-4 
госпрозрахункова (К/ВВ/В) -20/-17/-13 
на замовлення ДСНС України (К/ВВ/В) -30/-25/-15 

Участь у складі робочої групи зі створення, редагування, 
переробки нормативно-правових актів, складання висновку 
експертного дослідження, судової експертизи, науково-технічної 
експертизи тощо 

30 

Впровадження:  
міжгалузеве 40 
галузеве 20 
у навчальний процес 10 

Робота з 
курсантами, 
слухачами 

та 
студентами 

Наукове керівництво курсантом, студентом, 
слухачем 

2 

Наукове керівництво курсантами, студентами, 
слухачами, з підготовкою тез доповіді для очної 
участі у науковій конференції (надаються копії 
дипломів, грамот, сертифікатів тощо):  

 

всеукраїнська/міжнародна/закордонна 5/10/25 
Подання наукової роботи для участі у ІІ турі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гуманітарних 
наук 

10 

Підготовка призера конкурсу студентських 
наукових робіт (I, II, III місце): 

 

міський (регіональний)/ Всеукраїнський 
(міністерський)/ міжнародний або за межами України 

20/40/50 

Публікації 
(якщо 

стаття за 
участю 

курсанта 
або 

студента, то 
додатково 
додається 

25%) 

Стаття у фахових збірках України 12 
Стаття у збірках Університету 20 
Стаття за межами України 20 
Стаття у наукометричних базах даних (Scopus, 
Web of Science, Index Copernicus тощо) 

35 

Тези конференції (в університеті/в Україні/за 
межами України) 

2/2/5 

Охоронний документ (патент на винахід/патент 
на корисну модель/свідоцтво на твір 

70/40/30 

Написання монографії, за 1 умовний друкований аркуш (за 
профілем діяльності університету) 

15 

Рецензування монографій, підручників, дисертацій, наукових 
статей (за 1 умовний друкований аркуш, за наявності копії 
рецензії) 

2 



Вид роботи за яку надаються бали Кількість 
балів 

Участь у міжнародному гранті, науковому проекті або програмі 
(щорічно) 

200 

Підготовка відзиву офіційного опонента дисертації (за наявності 
копії другого аркуша автореферату): докторська/ кандидатська 

50/30 

Підготовка відзиву на автореферат (за наявності копії відзиву) 20 
Робота у радах (щорічно): спеціалізована вчена рада/експертна 
рада МОН України 

50/100 

Участь в організації конференції: міжнародна/ 
всеукраїнська/круглий стіл, семінар тощо 

300/150/100 

Сума надходжень від НДР (за 1 тис. грн.) (К/ВВ/В) 5/3/2 
Дослідна установка, стенд для проведення випробувань До 400 
Виставковий науковий експонат, комп’ютерна програма, 
вимірювальний прилад (створений власноруч для використання 
у конкретному дослідженні) 

До 200 

Експонат, який було відібрано для участі у виставках, в яких 
брав участь університет (за кожну виставку) 

10 

Членство у редакційних колегіях наукових видань: 
українські/закордонні/Scopus 

5/20/100 

Примітка: Якщо відповідна робота проведена колективом, то бали 
розподіляються між усіма авторами 

 


