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ПОЛОЖЕННЯ
про матеріальне заохочення науково-педагогічних педагогічних, наукових та 

інженерно-технічних працівників, ад'юнктів, аспірантів і докторантів 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

ІЗагальні засади
1.1. Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, 
педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, ад'юнктів і 
докторантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
(далі -  Положення) розроблене згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 
осіб», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 21.02.2018 № 103, наказом МВС України від 14.08.2015 № 975, іншими 
нормативно-правовими актами України та Статутом Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності.
1.2. Метою Положення є покращення педагогічної, наукової та творчої 
діяльності науково-педагогічних педагогічних, наукових та інженерно- 
технічних працівників (далі -  працівників), ад'юнктів, аспірантів та 
докторантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.
1.3. Положення визначає критерії та порядок матеріального заохочення 
Працівників, ад'юнктів, аспірантів та докторантів Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності.

2. Порядок і джерела матеріального заохочення

2.1. Матеріальне заохочення Працівників, ад'юнктів, аспірантів та 
докторантів університету здійснюється шляхом одноразового преміювання -  
на підставі наказу ректора відповідно до критеріїв, наведених у Додатку 1.
2.2. Питання про преміювання Працівників, ад'юнктів, аспірантів та 
докторантів порушується поданням (окремо на кожного працівника) 
керівників структурних підрозділів на ім’я ректора (Додаток 2).
2.3. Подання оформляється (формується) за результатами календарного року 
або за фактом виконання критерію для преміювання (Додаток 1).
2.4. Подання на преміювання не оформляється (не формується) у разі, якщо 
за виконання роботи встановлювалась надбавка.
2.5. Джерелом матеріального заохочення є кошти фонду оплати праці в межах 
його економії.
2.6. Розмір премії встановлюється пропорційно до розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленого Законом України Про Державний бюджет на 
календарний рік (далі - МЗП).



Критерії для преміювання. Розмір премій та умови преміювання

1. Захисти дисертаційних робіт працівниками, ад'юнктами, 
аспірантами та докторантами Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності
1.1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у віці:

- до 40 років -  виплачується премія розміром до 8 МЗП;
- понад 40 років -  виплачується премія розміром до 6 МЗП.
Подання на преміювання оформлюється після отримання диплома 

доктора наук.
У разі використання працівником для підготовки дисертації навчання в 

докторантурі, творчої відпустки чи переходу на посаду старшого наукового 
співробітника і захисту дисертації після встановленого терміну, розмір премії 
зменшується на 50%.
1.2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
(кандидата наук):

- під час навчання в ад'юнктурі -  виплачується премія розміром до 2,5 
МЗП (після зарахування випускника ад'юнктури до підрозділу університету);

- здобувачами, які працювали над дисертаціями поза ад'юнктурою -  
виплачується премія розміром до 2,5 МЗП.

Подання на преміювання оформлюється після отримання диплома 
доктора філософії (кандидата наук).

У разі використання працівником для підготовки дисертації навчання в 
ад'юнктурі або творчої відпустки і захисту дисертації після встановленого 
терміну, розмір премії зменшується на 50%.

2. Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів
Подання на преміювання оформлюється після отримання диплома доктора 
наук, доктора філософії (кандидата наук).
2.1. Науковому консультанту докторанта, працівника університету, який 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук 
виплачується премія, розмір якої залежить від віку здобувача на момент 
захисту дисертації і становить:

- до 2 МЗП -  у разі захисту дисертації у віці до 40 років;
- до 1,5 МЗП -  у разі захисту дисертації у віці понад 40 років;

2.2. Науковому керівнику здобувача наукового ступеня доктора філософії 
(кандидата наук), який працював над дисертацією поза ад’юнктурою, 
ад'юнкта, аспіранта, який захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії (кандидата наук) під час навчання в ад’юнктурі -  
виплачується премія розміром до 1 МЗП.
2.3. Науковому керівнику аспіранта-іноземця, який захистив дисертацію під 
час навчання в ад'юнктурі -  виплачується премія розміром до 4 МЗП.

Додаток 1



3. Опублікування наукових статей у наукових періодичних виданнях, що 
входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web o f  
Science, Google Scholar
3.1 Подання про преміювання за публікацію статті формується по кожній 
статті окремо. При публікації наукової статті в журналі, що входить у Scopus, 
Web of Science -  розмір премії становить до 8 МЗП.

Наукова стаття повинна бути відображена у вказаних базах даних і 
класифікуватись ними саме як стаття або огляд.

До подання необхідно подати інформацію про творчий внесок усіх 
авторів (у разі написання статті авторським колективом).

Преміювання здійснюється за умови зазначення в статті місця роботи 
автора у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності.

Премія виплачується тільки авторам -  працівникам, ад'юнктам, 
аспірантам та докторантам університету. Розмір премії визначається 
пропорційно до творчого внеску згідно з довідкою про творчий внесок, 
підписаною завідувачем кафедри та всіма співавторами. За відсутності 
довідки -  пропорційно до кількості всіх співавторів.
3.2 Досягнення значення h-індексу в наукометричних базах даних Scopus, 
Web of Science, що дорівнює 6 і вище:

- преміювання здійснюється за умови відображення у профілі автора 
місця роботи у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності. Розмір премії -  до 4 МЗП;

- подальші премії -  розміром до 2 МЗП -  виплачуються у разі кожного 
наступного зростання h-індексу на одну позицію.
3.3 Досягнення значення h-індексу в системі Google Scholar, що дорівнює 10 і 
вище:

- преміювання здійснюється за умови відображення у профілі автора 
місця роботи у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності. Розмір премії -  до 2 МЗП;

- подальші премії -  розміром до 1 МЗП -  виплачуються в разі кожного 
наступного зростання h-індексу на одну позицію.

4. Підготовка наукових та навчально-методичних видань, звітів з НДР.
Премія розподіляється між працівниками, ад'юнктами, аспірантами та 
докторантами згідно з довідкою про творчий внесок, підписаною завідувачем 
кафедри та всіма співавторами.
4.1. Видання монографії:

- з грифом Вченої ради університету (обсягом не менше, ніж 10 
друкованих авторських аркушів), крім монографій, виданих за кошти 
університету -  розмір премії становить до З МЗП на весь авторський 
колектив;

- за кордоном англійською або іншими мовами ЄС -  розмір премії 
становить до 4 МЗП на весь авторський колектив.
4.2. Видання підручника або навчального посібника з грифом Вченої ради 
університету. Розмір премії становить до 5 МЗП на весь авторський колектив.



4.3. Розробка і встановлення на сервері віртуального навчального середовища 
повного комплекту електронного методичного забезпечення навчальної 
дисципліни (робоча програма, конспект лекцій, тести, методичні вказівки до 
робіт за робочою програмою). Розмір премії становить до 4 МЗП на весь 
авторський колектив. Клопотання порушується експертною комісією у разі 
повного забезпечення дисципліни.
4.4. Проведення нефінансованої НДР на замовлення ДСНС України, яке 
завершилося виконанням звіту і прийняттям його на засіданні НТР та 
замовником. Розмір премії становить до 5 МЗП на весь авторський колектив.

5. Здобуття закордонних освітніх або наукових грантів, контрактів.
5.1. Премія встановлюється керівнику гранта, контракту. Розмір премії 
залежить від обсягу гранта, контракту (відповідно до довідки, отриманої у 
відділі економіки і фінансів університету) і становить:

- до 2 МЗП у разі, якщо обсяг фінансування гранта, контракту для 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності становить не 
менше ніж 50 тис. грн.

- до 5 МЗП у разі, якщо обсяг фінансування гранта, контракту для 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності становить не 
менше ніж 100 тис. грн.
5.2. Премія встановлюється працівникам після успішної реалізації 
індивідуальної академічної мобільності у формі наукового стажування з 
власної ініціативи, підтриманої адміністрацією університету, на основі 
індивідуальних запрошень та інших механізмів, і становить -  до 2 МЗП.
5.3. Премія встановлюється координатору проекту зі сторони Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності після отримання 
підтвердження про реалізацію проекту співпраці для академічної кредитної 
або ступеневої мобільності для працівників в рамках освітніх програм 
Європейського Союзу, і становить -  до 2 МЗП.

6. Викладання курсів зі спеціальних дисциплін немовних спеціальностей 
англійською мовою та мовами країн ЄС
Премія виплачується особам, які ведуть лекційні, практичні та лабораторні 
заняття. Розмір премії -  до 2 МЗП за семестр.

7. Отримання міжнародних мовних сертифікатів (з англійської та інших 
мов країн ЄС.):

- рівня В2 і вище (крім працівників, для яких вимогами для зайняття 
посади передбачено знання іноземної мови);

- рівня СІ -  працівникам, для яких вимогами посади передбачено 
знання іноземної мови (працівники кафедр, пов'язаних з викладанням 
іноземних мов тощо).

Розмір премії становить до З МЗП. До подання на преміювання 
додається копія сертифіката.



8. Підготовка курсантів, студентів, ад'юнктів -  переможців та призерів 
всеукраїнських олімпіад та конкурсів.

Розмір премії працівникам, які підготували:
- 1-2 переможці (призери) -  до 2 МЗП;
- З і більше переможців (призерів) -  до З МЗП.
За підготовку призера міжнародної олімпіади чи конкурсу 

встановлюється премія розміром до 6 МЗП. До подання необхідно додати 
копію диплома.

9. Результативність виступів курсантів, студентів на спортивних 
змаганнях (чемпіонат України).
Працівникам виплачується премія розміром:
- за підготовку призерів ДСНС України або чемпіонату України;

- 1 місце -  до З МЗП;
- II місце -  до 2 МЗП;
- III місце -  до 1,5 МЗП;

- за підготовку:
- майстра спорту міжнародного класу -  до 4 МЗП;
- майстра спорту -  до З МЗП.

10. Удосконалення матеріально-технічної бази через проведення 
випробувальних, розрахункових, консультаційних робіт.
Премія виплачується у разі виконання договорів на суму:

- понад 25 000 грн -  у розмірі до 2 МЗП;
- понад 50 000 грн -  у розмірі до З МЗП;
- понад 100 000 грн -  у розмірі до 4 МЗП.
До подання додається довідка з відділу економіки і фінансів про 

надходження коштів на рахунок університету.

11. Удосконалення матеріально-технічної бази (приладів, обладнання) 
через залучення спонсорських коштів.
Премія виплачується у разі придбання приладів на суму:

- понад 25 000 грн -  у розмірі до 1 МЗП;
- понад 50 000 грн -  у розмірі до 2 МЗП;
- понад 100 000 грн -  у розмірі до З МЗП.
До подання додається довідка з відділу економіки і фінансів про 

внесення приладів (обладнання) на баланс університету.

12. Ліцензування, акредитація
У разі успішного ліцензування/акредитації спеціальності преміювати гаранта 
спеціальності у розмірі до 2 МЗП, кожного члена проектної (робочої) групи -  
до 1 МЗП.



Додаток 2

В.о.ректора 
Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності 
Ковалю М.С.

ПОДАННЯ

Згідно з Положенням про матеріальне стимулювання науково- 
педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників, 
ад'юнктів і докторантів Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності (далі -  Положення) прошу преміювати

посада, прізвище, ім 'я та по батькові (  повністю)
з а _____________________________________________________________________ .

зазначається підстава для преміювання відповідно до критеріїв, зазначених у  Додатку 1 до Положення

Повідомляю, що відповідно до вимог п.2.4 Положення, за виконання 
роботи не встановлювалась надбавка.

Завідувач (Начальник) кафедри [Прізвище та ініціали]

[Дата]

[Віза начальника інституту]


