
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 

«27» лютого 2020 р.                                                                                     № 17 

м. Житомир 

 

 

Про виплати премій науково- 

педагогічним працівникам  

 

На виконання рішення вченої ради університету від 27.02.2020 р. протокол 

№ 7, керуючись листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-115 від 

24.02.2020 р. «Щодо використання закладами вищої освіти коштів загального 

фонду державного бюджету України», наказом Міністерства освіти і науки 

України № 557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та 

затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 

освіти та наукових установ», Положенням про преміювання працівників ЖНАЕУ 

та з метою стимулювання наукової роботи науково-педагогічних працівників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснювати виплати премій з 01.03.2020 р. науковим керівникам: 

переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей; переможців ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у такому розмірі:  

 за І місце – 12600 грн.; 

 за ІІ місце – 11350 грн.; 

 за ІІІ місце – 10100 грн. 

2. Виплачувати премії науково-педагогічним працівникам університету з 

01.03.2020 р.  

– за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web 

of science, які не є перекладами з інших мов, у розмірі 10100 грн. за одну працю на 

всіх авторів; 

 за оформлення патенту на винахід або на корисну модель у розмірі 3800 

грн. на всіх авторів. 

3. При оформленні патенту України на університет бухгалтерії забезпечити 

оплату збору за подання заявки і проведення експертиз та державного мита.   

4. Виплачувати премії науково-педагогічним працівникам університету з 

01.03.2020 р. за присудження наукового ступеня доктора наук у розмірі 18900 грн, 

доктора філософії (кандидата наук)  у розмірі 10100 грн. 



5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.                      

 

Ректор університету                              (підпис існує)                О. В. Скидан 
 
 

Проект наказу внесено: 

 учений секретар  

_______________ О.С. Кільніцька 

Візи:  

проректор з наукової роботи та 

інноваційного розвитку 

_______________ Л. Д. Романчук 

 

 головний бухгалтер 

_______________ Р. О. Савченко 

 

 керівник навчально-наукового центру 

_______________ Т. В. Усюк 

 

 провідний юрисконсульт 

_______________ Н.М. Рехтер 
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