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ПОЛОЖЕННЯ 

про наукові школи  

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Наукова школа – це професійний науковий колектив, сформований 

дослідниками під керівництвом відомого вченого, інтереси яких спрямовані на 

вирішення довготривалих актуальних проблем за певним науковим напрямом. 

1.2. Основні ознаки наукової школи: 

 наявність актуального та перспективного напряму в науці; 

 сформованість потужного наукового колективу, який виконує науково-

дослідницьку роботу за напрямом наукової школи; 

 спільність мети та основного кола наукових завдань для всіх її 

представників; 

 спільність принципів і методології наукових досліджень у розв’язанні 

поставлених завдань; 

 значущість отриманих результатів у певній галузі науки. 

1.3. Наукову школу очолює авторитетний учений, який координує 

дослідницьку діяльність, спрямовану на розв’язання наукових проблем. 

1.4. Наукова школа є осередком підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації (докторів філософії та докторів наук) певного наукового 

напряму. 

1.5. Статус наукової школи надає вчена рада університету за поданням 

вченої ради навчально-наукового інституту / факультету.  

 

ІІ. ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

2.1. Основним завданням наукової школи є формування та забезпечення 

ефективного використання наукового потенціалу докторів філософії та докторів 

наук, що займаються науково-дослідницькою роботою за напрямом цієї школи. 

2.2. Колектив наукової школи зберігає її історію та продовжує наукові 

традиції. 

2.3. Основними доробками школи вважають:  

 результати фундаментальних та прикладних досліджень у визначеному 

науковому напрямі; 

 наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо); 

 публічне визнання наукових досягнень представників школи (премії, 

перемоги у конкурсах, гранти, дипломи, членство у редакційних колегіях 

наукових журналів тощо); 

 залучення до наукової діяльності за напрямом школи докторантів, 

аспірантів, магістрантів, студентів; 

 участь представників наукової школи в роботі спеціалізованих рад 

із захисту кандидатських та докторських дисертацій;  
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 опонування дисертаційних робіт за визначеним науковим напрямом. 

2.4. Наукова школа ініціює та здійснює науково-організаційну роботу 

з проведення міжнародних та всеукраїнських конференцій, наукових семінарів 

за визначеним науковим напрямом. 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

3.1. Представляти університет на міжнародному, державному та 

регіональному рівнях під час обговорення проблем за науковим напрямом 

школи.  

3.2. Подавати пропозиції щодо формування програм наукових досліджень 

університетського рівня; формувати заявки на участь у наукових проєктах та 

на отримання грантів. 

3.3. Брати участь у роботі спеціалізованих рад та вченої ради університету 

під час обговорення питань, що стосуються наукового напряму школи. 

3.4. Пропагувати досягнення наукової школи на міжнародному рівні 

з метою залучення коштів для розвитку дослідницької бази підрозділу, у межах 

якого функціонує наукова школа. 

3.5. Керівник та представники наукової школи зобов’язані скеровувати 

свою діяльність на розвиток наукових ідей та зміцнення кадрового потенціалу. 

3.6. Звітувати раз на 5 років про основні наукові доробки школи 

на засіданні вченої ради університету. 

 

IV. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ 

НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

4.1. Колектив наукової школи – це кілька поколінь учених, серед яких 

нараховується не менше 1 доктора наук та 5 кандидатів наук (для природничо-

математичного напряму 3 кандидатів наук), а також є молоді вчені, докторанти, 

аспіранти (здобувачі), магістрати та студенти. До складу наукової школи 

можуть входити представники інших ЗВО чи наукових установ. 

4.2. Керівник наукової школи – доктор наук, професор, штатний 

співробітник університету, який підготував не менше 3 кандидатів наук 

(для природничо-математичного напряму 2 кандидатів наук) та має публікацію 

у науковому виданні, яке індексується в наукометричних базах даних Web of 

Science або Scopus. 

4.3. Наявність не менше 10 наукових статей за науковим напрямом школи, 

опублікованих за останні 5 років представниками наукової школи у фахових 

виданнях України та у зарубіжних рецензованих виданнях. 

4.4. Наявність монографії за науковим напрямом школи, опублікованої 

за останні 5 років представниками / представником наукової школи. 

4.5. Наявність постійних творчих зв’язків з колегами з інших 

університетів, інститутів НАН України, НАПН України, провідних закордонних 

університетів та дослідницьких інститутів у формі спільних наукових 

досліджень, публікацій. 
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V. РЕЄСТРАЦІЯ І АТЕСТАЦІЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

5.1. Наукову школу (керівника, представників колективу, тематику 

наукових досліджень) визначає вчена рада навчально-наукового 

інституту / факультету, розглядає та погоджує проректор з науково-педагогічної 

роботи, затверджує вчена рада університету. 

5.2. Процес затвердження наукової школи контролює проректор 

з науково-педагогічної роботи. 

5.3. Для затвердження наукової школи керівник подає: 

 витяг з протоку засідання вченої ради навчально-наукового 

інституту / факультету; 

 заповнену анкету керівника наукової школи (Додаток 1); 

 заповнені відомості про представників наукової школи (Додаток 2); 

 довідку про наукову школу (Додаток 3). 

5.4. Кожні 5 років керівник наукової школи подає на розгляд вченої ради 

навчально-наукового інституту / факультету звіт про результати наукової 

діяльності школи (Додаток 4). 

5.5. Вчена рада навчально-наукового інституту / факультету виконує 

експертизу матеріалів та подає висновок про атестацію (неатестацію) наукової 

школи вченій раді університету. 

 

VІ. ПРИПИНЕННЯ ІСНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

6.1. Умови припинення існування наукової школи: 

 вичерпання чи дезактуалізація напряму дослідження, а також виявлення 

чи визнання його непродуктивності; 

 припинення діяльності наукової школи її керівником, 

що супроводжується розпадом колективу; 

 неатестація наукової школи за звітний період. 
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Додаток 1 

 

АНКЕТА 

керівника наукової школи 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 

2. Дата народження. 

3. Телефон, e-mail. 

4. Освіта (термін, місце навчання, спеціальність). 

5. Науковий ступінь та вчене звання (із зазначенням року отримання). 

6. Стаж: загальний та науково-педагогічний. 

7. Відкриття: патенти, авторські свідоцтва тощо (перелік із зазначенням 

номера та року отримання). 

8. Керівництво або участь у науково-дослідницьких проєктах: міжнародні 

проєкти, програми та проєкти МОН (перелік за останні 5 років). 

9. Отримання українських і міжнародних грантів (перелік за останні 

5 років). 

10. Публікації: статті, посібники, підручники, монографії (перелік 

за останні 5 років із повною бібліографічною довідкою про видання). 

11. Організаційна робота: головування, членство у спеціалізованих вчених 

радах, в оргкомітеті наукових заходів різних рівнів (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, круглих столів), 

у редакційних радах наукових видань, у наукових, науково-технічних, науково-

методичних комісіях, радах (міжнародних, всеукраїнських, університетських). 

 

 

 

«_____» ___________ 20___ р.      _______________            ___________________ 
                                                                                         (підпис)                                                  (П.І.Б) 
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Додаток 2 

 

Відомості про представників наукової школи 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Місце 

роботи, 

посада 

Основні 

публікації 

за 

напрямом 

наукової 

школи 
1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

Керівник наукової школи            _______________           ____________________ 
                                                                                        (підпис)                                               (П.І.Б) 

 

«_____» ___________ 20___ р. 
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Додаток 3 

 

Довідка  

про наукову школу 

 
1. Назва наукової школи. 

2. Напрям наукових досліджень. 

3. Досліджувані проблеми. 

4. Загальні відомості про наукову школу: 

 керівник (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь та вчене 

звання); 

 кількісний склад наукової школи (осіб); 

 кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): академіків, член-

кореспондентів НАПН України, докторів наук, кандидатів наук, докторантів, 

аспірантів (здобувачів), магістрантів, студентів. 

5. Дослідницькі програми з актуальних наукових проблем. 
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Додаток 4 

 

Звіт  

про результати наукової діяльності школи 

 

1. Назва наукової школи. 

2. Напрям наукових досліджень. 

3. Досліджувані проблеми. 

4. Загальні відомості про наукову школу: 

 керівник (прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь та вчене 

звання); 

 кількісний склад наукової школи (осіб); 

 кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): академіків, член-

кореспондентів НАПН України, докторів наук, кандидатів наук, докторантів, 

аспірантів (здобувачів), магістрантів, студентів. 

5. Наукові досягнення школи: 

 участь у конкурсах, що фінансуються з держбюджету та інших джерел 

фінансування (приватні фонди), гранти тощо; 

 кількість наукових патентів, охоронних документів на об’єкти права 

інтелектуальної власності (перелік із зазначенням номера та року отримання); 

 кількість опублікованих статей у наукових виданнях, які індексуються 

в наукометричних базах даних Web of Science або Scopus (із повною 

бібліографічною довідкою про видання); 

 кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних 

посібників тощо (із повною бібліографічною довідкою про видання); 

 кількість опублікованих статей у журналах, що входять 

до наукометричної бази Index Сореrnicus; статей у зарубіжних рецензованих 

виданнях; статей, що входять до переліку фахових видань України (із повною 

бібліографічною довідкою про видання); 

 кількість наукових конференцій, організованих та проведених науковою 

школою (оргкомітет, програма); 

 кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня 

(закордонних, міжнародних, всеукраїнських, регіональних); 

 кількість підготовлених у науковій школі докторів та кандидатів наук 

(із зазначенням керівника, теми дослідження, місця роботи і посади на час 

подання звіту); 

 кількість докторантів, аспірантів (здобувачів), які працюють 

над дисертаціями на час подання звіту (із зазначенням керівника, 

теми дослідження і передбачуваної дати подання дисертації до спеціалізованої 

вченої ради). 

6. Перспективи роботи наукової школи. 


