
 
Про преміювання  

працівників університету 

 

 

Задля заохочення співробітників, які працюють в Національному авіаційному 

університеті (далі – НАУ) за основним місцем роботи, до активної участі у процесі 

підвищення міжнародних наукометричних показників університету та до впровадження в 

освітній процес власних наукових досліджень, результати яких опубліковані у вигляді 

фахових публікацій (статей), що індексуються науково-метричними базами даних Web of 

Science або Scopus, а також на виконання п. 3.20 розділу 3 Колективного договору на 

2020–2022 роки, затвердженого Конференцією трудового колективу університету 

14 січня 2020 року  

 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

 

1. Проректору з наукової роботи, деканам факультетів (директорам інститутів), 

керівникам структурних підрозділів у межах своєї компетенції заохочувати та створювати 

підлеглим умови для публікації результатів наукових досліджень у фахових виданнях, які 

індексуються науково-метричними базами даних Web of Science або Scopus, та для 

впровадження цих результатів в освітній процес університету. 

2. Працівникам НАУ, результати наукових досліджень яких опубліковані у вигляді 

фахових публікацій (статей) у виданнях, що індексуються науково-метричними базами 

даних Web of Science або Scopus, протягом місяця з моменту публікації звертатися до 

планово-фінансового відділу із Службовою запискою про преміювання, узгодженою з 

завідувачем кафедри, начальником відділу моніторингу якості вищої освіти (зразок 

додається). Дані про авторів статті мають містити інформацію про те, що принаймні один 

з них є працівником Національного авіаційного університету. У випадку, якщо наукові 

дослідження виконано групою авторів, що є працівниками університету за основним 

місцем роботи, зазначена сума розподіляється між ними пропорційно їхньому вкладу в 

відповідне наукове дослідження. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор                                      В.Ісаєнко



Додаток 

до розпорядження 

від «04» березня 2020р. №013/роз 

 

Зразок Службової записки 

 

 

(Назва структурного підрозділу) 

 

Ректору НАУ 

Ісаєнку В.М. 

 

 

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 

від ______ № ____/_____ 

 

 

 

 

Про преміювання 

 

 

 

 

          Прошу Вас преміювати (вказується посада працівника/посади групи співавторів)  

(вказується прізвище, ім’я, по батькові автора/співавторів) у розмірі 5 000 (п’ять тисяч) 

гривень за впровадження в освітній процес власних наукових досліджень, результати яких 

були опубліковані у вигляді фахової публікації (статі) (вказується назва публікації/статті) 

у виданні (вказується назва видання та відповідні реквізити), що індексується науково-

метричними базами даних Web of Science або Scopus.  

          Копія статті та скриншоти видання додаються. 

 

 

______________________                          ______________________             ________________ 

Посада автора                                                                 підпис                                  ПІБ автора 

 

 

______________________                          ______________________             ________________ 

Завідувач кафедри 

(назва кафедри)                                                           підпис                                  ПІБ завідувача  

                                                                                                                                          кафедри 

 

 

Начальник відділу 

моніторингу якості вищої освіти                  _________________                 _______________ 

                                                                                підпис                                              ПІБ  

 

 

Начальник ПФВ                                    ______________________                 ________________ 

                                                                                підпис                                              ПІБ  

 

 

 

 

 

 

 


