
Зміни до додатку 3 

  

Норми часу  

для планування та обліку основних видів наукової роботи  

науково-педагогічних працівників  

Державного університету телекомунікацій 
 

N 

з/п

  

 

Назва виду навчальної 

роботи  

 

Норма часу 

(у годинах)  

 

Примітка  

1 2 3 4 

1 

Підготовка проектних 

пропозицій та  виконання 

міжнародних грантів.   

200 годин на рік за грант на 

всіх авторів 

 

2 
Керівник НДР за 

міжнародною програмою 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 150 

годин на рік  

 

3 

Відповідальний 

виконавець, виконавець 

окремих розділів НДР за 

міжнародною програмою 

За фактичними витратами 

часу, пропорційно обсягу 

виконаних робіт, але не 

більше 100 годин на рік 

 

4 

Керівник НДР за 

державною, 

госпдоговірною 

програмою 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 100 

годин на рік  

 

5 

Відповідальний 

виконавець, виконавець 

окремих розділів 

державної, госпдоговірної 

НДР 

За фактичними витратами 

часу, пропорційно обсягу 

виконаних робіт, але не 

більше 80 годин на рік 

 

6 

Керівник, відповідальний 

виконавець та виконавець 

НДР за ініціативною 

тематикою 

За фактичними витратами 

часу, але не більше 70 годин 

на рік на всіх при наявності 

звіту  

 

7 
Отримання міжнародного 

патенту 

100 годин за 1 патент на всіх 

авторів 

 

8 
Отримання патенту 

України  

80 годин за 1 патент на всіх 

авторів 

 

9 
Отримання сертифіката на 

продукт 

70 годин за 1 сертифікат на 

всіх авторів 

 

10 
Підготовка і захист 

докторської дисертації  

200 годин (за фактом 

захисту) 

 

11 
Підготовка і захист 

кандидатської дисертації 

100 годин (за фактом 

захисту) 

 

12 

Підготовка відгуку 

офіційного опонента 

- на кандидатську 

дисертацію; 

- на докторську 

дисертацію  

 

 

40 годин за один відгук 

 

60 годин за один відгук 
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13 
Підготовка звіту про НДР  60 годин за друкований 

аркуш на всіх авторів 

 

14 
Опублікування монографії  60 годин за друкований 

аркуш на всіх авторів 

 

15 
Опублікування словника, 

довідника, брошури  

60 годин за друкований 

аркуш на всіх авторів  

 

16 

Опублікування статті в 

наукових журналах, що 

входять до міжнародних 

наукометричних  баз 

даних  

- SCOPUS та WEB of 

SCIENCE − 80 годин за кожну 

публікацію на всіх авторів; 

- інших − 70 годин за кожну 

публікацію на всіх авторів; 

 

17 

Опублікування статті у 

фахових виданнях 

України 

60 годин - за кожну публіка-

цію на всіх авторів 

 

18 
Опублікування статті в 

інших виданнях 

40 годин - за кожну публіка-

цію на всіх авторів 

 

19 

Опублікування тез 

доповідей 

- міжнародних конференцій 

 

- інших 

 

 

− 30 годин за кожну публіка-

цію на всіх авторів; 

− 20 годин за кожну публіка-

цію на всіх авторів 

 

20 

Наукові доповіді на 

міжнародних 

конференціях, 

симпозіумах, семінарах  

30 годин - доповідачу згідно 

програми 
 

21 

Наукові доповіді на всеук-

раїнських конференціях, 

симпозіумах, семінарах 

15 годин - доповідачу згідно 

програми 
 

22 

Наукові доповіді на 

внутр.-вузівських 

конференціях, 

симпозіумах, семінарах 

10 годин - доповідачу згідно 

програми 
 

23 

Рецензування монографій, 

дисертацій, статей, 

авторефератів тощо 

10 годин за друкований 

аркуш на всіх авторів  
 

24 

Створення та обладнання 

наукової лабораторії, її 

атестація і сертифікація 

300 годин на всіх виконавців 

за наявності сертифіката  

25 

Підвищення кваліфікації, 

стажування з відривом від 

виробництва 

За рішенням кафедри  

26 

Підготовка та видання 

стандартів, науково-

методичних та науково-

виробничих рекомендацій, 

методик, настанов та 

інструкцій, які прийняті 

міністерствами, 

відомствами для 

впровадження 

75 годин за кожну 

рекомендацію, методику, 

стандарт, настанову, 

інструкцію на всіх авторів 
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27 

Підготовка та участь у 

міжнародних наукових 

виставках  

80 годин на всіх учасників   

28 

Підготовка та участь у 

всеукраїнських та 

регіональних наукових 

виставках  

60 годин на всіх учасників  

29 

Керівництво науково-

дослідною роботою 

студентів з підготовкою: 

- наукові статті 

- заявки на видачу 

охоронних документів 

- роботи на конкурс 

- доповіді на конференцію 

  

 

 

30 год. 

30 год. 

 

20 год. 

15 год. 

За кожну підготовану 

статтю, заявку, роботу, 

доповідь 

30 
Керівництво студентським 

науковим гуртком 

Фактично відпрацьований 

час 
 

31 

 

Керівництво 

(консультування) 

аспірантів, докторантів та 

здобувачів наукових 

ступенів доктора 

філософії та доктора наук 

-50 годин докторант та 

аспірант; 

-30 годин здобувач. 
 

32 
Запит на фінансування 

ноу-хау та start up 

60 годин 
 

33 
Бізнес-план на венчурне 

фінансування 

80 годин 
 

34 Відгук на автореферат 20 годин за один відгук  

 


