- забезпечують існування та еволюційність розвитку школи в умовах світової
наукової системи;
- роблять свій особистий внесок у формування науково-дослідної школи
(публікації, патенти, захисти дисертацій тощо);
- зберігають історію, забезпечують наступність традицій та розвивають «бренд»
наукової школи;
- виступають експертами, опонентами на захисті дисертацій за науковим
напрямом школи;
- беруть участь у роботі спеціалізованих Вчених рад, науково-експертних рад,
координаційних, проблемних та інших структур державного рівня.
2.3. Колектив науково-дослідної школи створює належні умови аспірантам,
докторантам і науковцям, які працюють над дисертаціями, та студентам за
науковими напрямками, що охоплює ця школа.
2.4. Науково-дослідна школа є ініціатором і організатором проведення
міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, симпозіумів,
наукових семінарів за відповідними напрямами.
III. Права та обов'язки науково-дослідної школи.
3.1. Університет надає всебічну підтримку формуванню та розвитку науководослідних шкіл. Науково-дослідні школи є базою для підготовки кадрів вищої
кваліфікації, виконання бюджетних та госпдоговірних робіт та ґрантових
наукових проектів.
3.2. Науково-дослідні школи репрезентують Університет у різних вітчизняних
та міжнародних наукових програмах.
3.3. Науково-дослідні школи повинні забезпечувати формування заявок на
отримання наукових грантів.
IV. Кваліфікаційні ознаки для реєстрації та атестації дослідницького
колективу як наукової школи.
4.1. Наявність колективу дослідників, об'єднаних для виконання досліджень з
певного наукового напряму. Науковий потенціал школи повинен нараховувати
не менше 5 докторів наук, які об’єднують два покоління науковців* та 10
кандидатів наук/докторів філософії, в тому числі не менше 2 молодих вчених
(до 35 років), аспірантів (здобувачів), докторантів, студентів.
4.2. Наявність дослідницьких програм з актуальних наукових напрямів.
4.3. Наявність керівника дослідницького колективу. Керівник – доктор наук,
професор, штатний співробітник Університету, який підготував не менше 1

*

кількість докторів наук за весь історичний та еволюційний період існування школи

доктора та 5 кандидатів наук/докторів філософії, систематично бере участь у
університетських, всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, має
публікації у фахових та міжнародних реферованих виданнях. Професор, який
очолює науково-дослідну школу, є моральним авторитетом серед наукового
колективу, відомим вченим та педагогом, має досвід вітчизняних та
міжнародних наукових контактів. Про це можуть свідчити державні і
міжнародні премії, почесні звання, медалі і відзнаки за науково-педагогічну
діяльність, індекс Гірша та ін.
4.4. Наявність не менше 20 наукових статей у наукометричних базах Web of
Science та Scopus, опублікованих за останні 5 років за науковим напрямом
школи.
4.5. Наявність монографій із зазначеного наукового напряму автора (авторів)
науково-дослідної школи.
4.6. Наявність не менше 5 захищених дисертацій за останні 5 років,
підготовлених під керівництвом представників науково-дослідної школи.
4.7. Наявність постійних творчих зв'язків з колегами з інших університетів,
академічних та наукових установ, провідних вітчизняних та зарубіжних
університетів та дослідницьких інститутів у формі спільних наукових
досліджень, публікацій тощо (виконання державних, регіональних та
міжнародних програм за ґрантами).
V. Реєстрація та атестація науково-дослідної школи.
5.1. Висунення дослідницького колективу для його реєстрації як науководослідної школи виконує Вчена рада факультету/Університету. Документи
згідно з переліком (Додатки 1, 2) подаються на розгляд ректора Університету.
5.2. Склад науково-дослідної школи формує професор, який її очолює.
5.3. Спеціально створена Вченою радою Університету комісія виконує
експертизу матеріалів та подає висновок до Вченої ради Університету.
5.4. Рішення про реєстрацію/атестацію науково-дослідної школи приймає Вчена
рада Університету.
5.5. Атестація науково-дослідної школи відбувається кожні п’ять років.

Проректор з наукової роботи,
професор

В. В. Чоп’як

Додаток 1

Кваліфікаційна карта науково-дослідної школи
(заповнюється станом на дату атестації / подачі заявки про реєстрацію)
1. Назва науково-дослідної школи.
2. Загальні відомості про школу:
2.1. Засновник – прізвище, ім'я, по батькові.
2.2. Керівник – прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи. Перелік докторів та
кандидатів наук/докторів філософії, у яких був керівником роботи. Наявність
державних і міжнародних премій, почесних звань, медалей і відзнак (дата та
номер наказу). Список праць, знання іноземних мов, досвід експертної
діяльності (наукове опонування, редагування, робота в експертних групах,
спеціалізованих вчених радах), індекс Гірша.
2.3. Кількісно-кваліфікаційний склад науково-дослідної школи (осіб)
Назва категорії
Кількість
академіки Академій наук (державного статусу)
члени-кореспонденти Академій наук (державного статусу)
академіки інших академій (вказати яких)
дійсні члени НТШ
професори
у т.ч. з науковим ступенем доктор наук
у т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
доценти
у т.ч. з науковим ступенем доктор наук
у т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
старші викладачі
у т.ч. з науковим ступенем доктор наук
у т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
асистенти
у т.ч. з науковим ступенем доктор наук
у т.ч. з науковим ступенем кандидат наук/доктор філософії
докторанти
аспіранти
здобувачі
клінічні ординатори
резиденти
інтерни
магістри
студенти
Примітка: одна особа може бути включена у різні категорії. Наприклад, коли доцент є
докторантом; або коли професор є академіком чи членом-кореспондентом Академії наук.

2.4. Характеристика наявної експериментальної бази.
3. Наукові досягнення школи:
3.1. Найбільш вагомі результати за час існування школи;
3.2. Найбільш вагомі результати за останні 5 років;
3.3. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших джерел
фінансування, ґрантах тощо за останні 5 років;
3.4. Визнання науково-дослідної школи академічною та громадською
спільнотою (Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів
України, почесні звання, дипломи, грамоти тощо за останні 5 років).
3.5. Перелік докторів і кандидатів наук/докторів філософії, підготовлених за
останні 5 років з зазначенням назви дисертацій та прізвища наукового
керівника/консультанта;
3.6. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5
років (перелік актів впровадження, галузевих нововведень);
3.7. Перелік патентів, авторських свідоцтв, отриманих протягом останніх 5
років;
3.8. Перелік опублікованих монографій, методичних рекомендацій,
інформаційних листів за останні 5 років;
3.9. Перелік опублікованих статей у виданнях, рекомендованих МОН України,
в українських та закордонних реферованих журналах за останні 5 років;
3.10. Перелік угод із науковцями з інших університетів, академічних та
наукових установ;
3.11. Перелік наукових конференцій, ініційованих науково-дослідною школою
(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років;
3.12. Перелік доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі
міжнародних, за останні 5 років;
3.13. Публікації про науково-дослідну школу та її досягнення (вітчизняні та
закордонні), в т.ч. з ініціативи інших науковців;
3.14. Інші досягнення науково-дослідної школи.
Додаток 2

№
1

Відомості про колектив науково-дослідної школи
Науковий
Загальна
Місце
Дата
П.І.Б.
ступінь,
роботи,
кількість
народження
посада
вчене звання
публікацій
2
3
4
5
6

Керівник науково-дослідної школи
________
(дата)

_________________ П.І.Б.
(підпис)

Індекс
Гірша
7

