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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

Наукова

школа

Запорізького

національного

університету

-

це

неформальний творчий науковий колектив дослідників різної кваліфікації та вікових
груп

(докторів,

кандидатів

наук,

докторів

філософії,

співробітників, докторантів), що сформувався за певний

викладачів,

наукових

період, відповідно до

історичних традицій університету, науковцями, що працюють в одному науковому
напрямі

і

проводять

фундаментальні

та

прикладні

наукові

дослідження

з

пріоритетних напрямів науки і техніки та отримують важливі наукові результати, які
є визнаними в Україні та за її межами.
1.2. Наукова школа здійснює

науково-дослідну,

науково-інноваційну,

науково-організаційну, науково-методичну, винахідницьку, грантову та проектну
діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту Запорізького
національного університету, затверджених положень, наказів та розпоряджень
ректора, проректора з наукової роботи, перспективних та річних планів роботи,
договорів зі сторонніми організаціями.
1.3.

■

,

Наукову школу очолює її засновник або один-два його послідовники

(доктори наук), які координують дослідницьку діяльність наукового колективу з
певного наукового напряму, є відомими фахівцями у зазначеній галузі, мають
високий авторитет та вагомі наукові здобутки, визнані науковою спільнотою.

II ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
2.1.

Наукова школа зберігає та розвиває наукові традиції засновників школи

і вважає своїм головним завданням подальший розвиток наукового потенціалу за
напрямами даної школи.
2.2.

Наукова школа створює належні умови для підготовки кадрів вищої

кваліфікації (докторів наук та докторів філософії) з певного наукового напряму,
використовуючи

притаманний

їй

стиль

роботи,

оригінальність

розв’язання наукових проблем, спільне мислення тощо.
2.3.

Представники наукової школи:

підходів до

f

-беруть активну участь: у виконанні проектів фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, міжнародних та
вітчизняних конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій для видатних
вчених та найталановитіших молодих вчених, виконанні- госпдоговірних науководослідних робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб;

-забезпечують свій особистий внесок у розвиток наукової школи (публікації,
патенти, ліцензії, захист дисертацій, виступи на наукових конференціях, семінарах,
симпозіумах, презентації здобутків наукової школи на міжнародних та вітчизняних
виставках, ярмарках тощо);
-залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи студентів,
аспірантів, докторантів;
- виступають рецензентами, експертами, опонентами на захистах дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата наук, доктора філософії, доктора наук за
науковим напрямом школи;
- беруть участь у роботі спеціалізованих Вчених рад, науково-експертних Рад
МОН України, координаційних, проблемних та інших структур;
-виступають з ініціативою щодо прийняття нових нормативних актів та
удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок та умови
виконання наукових досліджень,

III КВАЛІФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
3.1. Наукова школа - це колектив дослідників з кількох поколінь вчених,
об’<днаних для виконання досліджень з певного наукового напряму, який включає,
як мінімум, одного доктора наук та п ’ять кандидатів наук, докторів філософії.
3.2. Науковий керівник дослідницького колективу є доктором наук,
професором (як правило), штатним співробітником університету, який підготував не
менше 5 кандидатів наук, докторів філософії, є науковим керівником реалізованих
вітчизняних та (або) зарубіжних наукових проектів, має публікації, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus),
систематично бере участь у міжнародних наукових заходах, здійснює підготовку
наукових кадрів.
3.3. Основними здобутками наукової школи у певному науковому напряму
вважаються:
- результати фундаментальних та (або) прикладних досліджень, що
проводяться за рахунок загального фонду державного бюджету, міжнародних і
вітчизняних фондів, а також підприємств, організацій та установ;
- участь у міжнародних та (або) вітчизняних грантових програмах та проектах;
- наявність спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій кандидата наук,
докюра філософії, доктора наук за профілем наукової шкоти
- підготовка висококваліфікованих наукових кадрів;
-наукові публікації у провідних зарубіжних та вітчизняних виданнях, що
входять до міжнародних наукометричних баз;
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- наявність об’єктів інтелектуальної власності;
- наявність наукового фахового видання або членство представників наукової
школи у редакційних колегіях провідних наукових видань;
- участь у наукових заходах міжнародного рівня;
-участь у роботі експертних, координаційних рад МОН України та інших
органів державної влади, членство у спеціалізованих вчених радах, підготовка
відгуків офіційних опонентів, експертних висновків, відгуків на автореферати,
рецензій на монографії, статті тощо;
- організація і проведення міжнародних та всеукраїнських наукових заходів;
-залучення студентів до наукової діяльності та визнання їх наукових здобутків
на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях;
- угоди про наукове співробітництво з провідними зарубіжними і
вітчизняними науковими організаціями, закладами вищої освіти, підприємствами,
організаціями та установами;
-громадське визнання досягнень представників наукової школи (почесні
звання, стипендії, премії, інші відзнаки міжнародного, всеукраїнського та
регіонального рівнів).
ч

IV РЕЄСТРАЦІЯ ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Ґ,

4.1. Внесення дослідницького колективу до реєстру наукових шкіл
Запорізького національного університету ініціює Вчена рада факультету. Витяг з
протоколу засідання Вченої ради факультету та документи за формами (Додатки 1,
2) подаються на розгляд науково-технічної ради університету.
4.2. Кожні 5 років до 1 грудня керівник наукової школи подає на розгляд до
науково-технічної ради університету документи згідно з переліком (Додатки 1, 2).
4.3. Науково-технічна рада на основі оцінювання наданих матеріалів подає
висновок до Вченої ради університету.
4.4. Рішення про реєстрацію/атестацію наукової школи приймає Вчена рада
університету.

УПРАВА

'

Наукові школи університету мають право:
5.1. На належні умови праці.
5.2. Представляти університет на міжнародних та всеукраїнських наукових
заходах, форумах, конференціях тощо.
5.3.

У

межах

чинного

законодавства

залучати

кошти

для

розвитку

дослідницької бази тих структурних підрозділів (факультет, кафедра, лабораторія) в

межах яких вони функціонують.
5.4.
Отримувати всебічну підтримку з питань формування та розвитку
наукових шкіл за науковими напрямами «Математичні науки та природничі науки»,
«Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Технічні науки», «Біологія
та охорона здоров’я».

VI ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Керівник наукової школи здійснює організацію та керівництво всіма
видами діяльності наукової школи і несе відповідальність за результати її роботи.
6.2. Надавати інформацію науково-дослідній частині університету щодо
здобутків наукової школи за визначений період, для узагальнення результатів
наукової діяльності університету.
6.3. Представники наукової школи зобов’язані скеровувати свою діяльність
на формування позитивного іміджу, інноваційного розвитку та зміцнення кадрового
потенціалу університету.

VII ВЗАЄМОВІДНОСИНИ
7.1. З адміністрацією університету щодо питань забезпечення необхідних
умов для здійснення наукової діяльності.
7.2. З науково-дослідною частиною щодо питань організації та проведення
наукових заходів, подання заявок на участь у науково-дослідних проектах.
7.3. З кафедрами, факультетами/інститутами університету щодо питань
формування стратегії розвитку наукової діяльності.

ПОГОДЖЕНО
Начальник юридичного відділу
ПоложегшСпро наукеші інколи Запорізького національного
унівррбитету підготував Проректор з наукової роботи
/
г і у Г. М. Васильчук
>/7
З ПоложеннщдоЗнайомлена та один примірник отримала
О.В. Болдуєва
« *я2У»
/ /
2020 р .

К.Б. Борисов
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Додаток 1
КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
(заповнюється станом на дату подачі заявки про реєстрацію/атестацію;
враховуючи досягнення наукової школи за останні п ''ять років)

1. Назва наукової ніколи
2. Галузь знань.
3. Загальні відомості про школу:
3.1. Засновник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесні звання).
3.2. Науковий(і) керівник(и) (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, почесні
звання, місце роботи і посада одного-двох керівників).
3.3. Якісний склад наукової школи (кількість докторів, кандидатів наук),
4. Наукові досягнення наукової школи:
4.1. Теми науково-дослідних робіт, що виконувались (виконуються) за
рахунок загального фонду державного бюджету, міжнародних і
вітчизняних фондів, грантів, а також підприємств, організацій та установ
(науковий керівник, номер держреєстрації або дата і номер документа
(листа, угоди тощо), що підтверджує виконання роботи, терміни
виконання).
4.2. Заявки на участь у міжнародних та (або) вітчизняних освітніх, наукових,
стипендіальних проектах і програмах (ШБ, назва конкурсу (програми),
дата і номер заявки (супроводжуючого листа), рік подання).
4.3. Підготовка докторів наук, кандидатів наук, докторів філософії (ГПБ
наукового керівника, ШБ здобувана, рік захисту).
4.4. Найвагоміші наукові публікації (монографії, підручники, статті, що
входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web o f
Science).
4.5. О б’єкти інтелектуальної власності, ліцензії.
4.6. Наявність наукового фахового видання ЗНУ та (або) членство
представників наукової школи у редакційних колегіях провідних
наукових Еидань (ШБ, назва видання).
4.7. Участь у наукових заходах міжнародного рівня (ШБ, назва заходу).
4.8. Участь в роботі експертних, координаційних рад &10Н України та інших
органів державної влади, членство у спеціалізованих вчених радах тощо.
4.9. Участь в організації і проведенні міжнародних та всеукраїнських
наукових заходів (назва заходу, дата проведення).
4.10.Підготовка переможців студентських наукових конкурсів (проектів) та
олімпіад на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях (ПІБ
наукового керівника, ШБ студента, назва конкурсу (олімпіади), зайняте

•

.
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місце (І, II, III).
4.11.Угоди про наукове співробітництво з провідними зарубіжними та (або)
вітчизняними науковими організаціями, закладами вищої освіти,
підприємствами, організаціями та установами (дата і номер угоди,
термін дії).
4.12.Громадське визнання досягнень представників наукової школи: почесні
звання, стипендії, премії, інші відзнаки міжнародного, всеукраїнського
та регіонального рівнів (ПІБ, вид відзнаки, рік визнання).

Керівник наукової школи

. •__________
(підпис)

Дата

П.І.Б.____ __________
•

”

.

Додаток 2
ВІДОМОСТІ ПРО КОЛЕКТИВ НАУКОВОЇ ш к о л и
№

ПІБ

Дата
народження

Науковий
ступінь,
вчене
звання

і Місце роботи,
Загальна
і
посада
кількість
j
І публікацій
і

2

Керівник наукової школи

ПІБ
(підпис)

Дата

