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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Дане Положення регламентує порядок створення, атестації та 

функціонування наукових шкіл у Хмельницькому національному університеті 
(далі – Університет). 

1.2. Положення про наукові школи (далі – Положення) розроблено 
відповідно до законів України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 
26.11 2015 р. № 848-VIII зі змінами та доповненнями, «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-III, Положення про науково-
дослідну частину, інших нормативно-правових актів, Статуту Університету, 
інших внутрішніх нормативно-правових актів Університету. 

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні: 

1.3.1. наукова школа – це форма організації колективної наукової праці 
співробітників науково-дослідної установи, закладу вищої освіти, наукового 
центру тощо під керівництвом лідера школи, як правило, відомого вченого; 
характеризується єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і 
стилю наукової діяльності в конкретній галузі; 

1.3.2. лідер наукової школи – видатний, авторитетний вчений, який 
продукує ідеї (нові напрями дослідження), вчений, який може об'єднати навколо 
себе однодумців; засновник або керівник наукової школи; 

1.3.3. покоління наукової школи – засновник (перше); послідовники 
(друге); учні послідовника (третє). 

 

II. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 
2.1. Наукова школа Хмельницького національного університету – це 

колектив визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців, 
які працюють в структурних підрозділах Університету в одному напрямі 
досліджень під керівництвом відомого вченого (вчених). 

2.2. Наукова школа здійснює науково-дослідницьку діяльність відповідно 
до чинного законодавства України, постанов Кабінету Міністрів України, 
нормативних актів МОН України, Статуту Університету, наказів та 
розпоряджень ректора, перспективних та річних планів роботи, договорів, 
укладених Університетом зі сторонніми організаціями. 

2.3. Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь 
(докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, 
аспірантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних вікових груп, які 
виконують під керівництвом видатних провідних учених розробку актуальних 
наукових проблем у певній галузі науки або на межі наук. 

2.3.1. Ознакою наукової школи є сформований науковий колектив із 
докторів наук (не менше 3) та кандидатів наук (не менше 5), який виконує 
науково-дослідницьку роботу за напрямами цієї школи. 

2.3.2. Наукову школу очолюють 1-3 визнані фахівці у зазначеній галузі (як 
правило, доктори наук), під керівництвом яких ведеться підготовка наукових та 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідно до напрямів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України. 

2.4. Кількість сформованих наукових шкіл в університеті не обмежується. 
 

ІІІ. ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
3.1. У діяльності наукової школи реалізуються такі основні функції: 
– отримання наукових знань (дослідження і навчання); 



– поширення наукових знань (комунікація); 
– підготовка обдарованих вихованців (відтворення). 
3.2. Представники наукової школи: 
– забезпечують мобільність школи щодо нових наукових фактів та її 

стійкість в умовах швидкого розвитку світової наукової системи; 
– вносять свій особистий вклад у формування наукової школи (публікації, 

патенти, захисти кандидатських та докторських дисертацій тощо); 
– зберігають історію, традиції та розвивають бренд наукової школи; 
– залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи 

студентів, аспірантів, докторантів; 
– виступають експертами, опонентами на захисті кандидатських 

(дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії), докторських 
дисертацій за науковим напрямом школи; 

– беруть участь у роботі спеціалізованих Вчених рад, науково-експертних 
Рад МОН України, координаційних, проблемних та інших структур; 

– виступають з ініціативами щодо прийняття нових нормативних актів, 
удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок та 
умови виконання наукових досліджень на рівні держави (країни). 

3.3. Основними доробками школи вважаються: 
– результати фундаментальних та прикладних досліджень у визначеному 

науковому напрямі; 
– наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо); 
– громадське визнання наукових досягнень представників школи. 
 

ІV. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
4.1. Наявність колективу дослідників, об'єднаних для виконання 

досліджень з певного наукового напряму. Науковий потенціал школи, як 
правило, це кілька поколінь учених, серед яких нараховується не менше 3 
докторів наук, 5 кандидатів наук, а також є молоді вчені (до 35 років), аспіранти 
(здобувачі), докторанти, студенти. 

4.2. Наявність дослідницьких програм з актуальних наукових напрямів. 
4.3. Наявність керівника (1-3) дослідницького колективу. Керівник – 

штатний співробітник Університету, як правило, доктор наук, професор, який 
підготував 2-3 кандидатів наук, систематично бере участь у наукових 
конференціях, має публікації у фахових вітчизняних та міжнародних виданнях, 
що індексуються у провідних науково-метричних базах, провадить активну 
проєктну діяльність в рамках міжнародних і держбюджетних грантових програм. 

4.4. Наявність не менше 10 наукових статей у наукометричних базах Web 
of Science та Scopus, опублікованих за останні 5 років членами дослідницького 
колективу у фахових виданнях України та у зарубіжних рецензованих виданнях, 
за науковим напрямом школи. 

4.5. Наявність не менше трьох монографій за останні 5 років із зазначеного 
наукового напряму авторів наукової школи. 

4.6. Наявність не менше 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій, 
підготовлених під керівництвом представників наукової школи. 

4.7. Систематичне створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту 
дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за профілем наукової школи. 

4.8. Наявність постійних творчих зв'язків з колегами з інших університетів, 
академічних інститутів НАН України, провідних закордонних університетів та  

 



AOCniAHHYBKHX iHCTHTyTIB y dopmi cnilbHnx HaykoBHX 1ocJiiKeHb, ny6nikauin, 
TOLO (BHKOHAHHA AepkaBHHX, perioHaibHux Ta MiKHapoAHHx rpaHTOBHXx nporpam). 4.9. yuacTb npencTaBHHKiB HaykoBoï 
M1KHapOAHMX HaykOBHX BHCTaBKax (niaTBepIKEHHA- onyóJiiKOBaHi Te3H, AMMiOM, 
Meiani, rpamOTH TOLIO). 

LIKOIM y BCeykpaïHCbKHX Ta 

V. PEECTPALLII TA ATECTALIA HAYKOBOÍ IKOJIH 
5.1. BucyHeHHa 1ociinHHUbKoro KOJieKTHBy UIA MOro peecTpauii ak HaykOBOI 

LIKOIH BHKOHYe ByeHa pana þakynbTeTy. oKyMeHTH 3riaHo 3 nepenikoM (MonaTKu 
1, 2) noAaiOTbCA Ha po3rnA HaykoBO-TeXHiYHOi pann YHiBepcMTETy. 

5.2. KoKHi 5 poKiB A0 20 rpy1Ha kepiBHHK HaykOBoi WKOJH Nonac Ha p03rIAA 
nO HaykOBO-TEXHI4Hoi paAn YHiBepcHTeTy AOKyMeHTH 3riAH0 3 mepeiiKOM (o1aTKM 
1,2). 

5.3. HaykoBa-TeXHIYHa paia BHKOHYE eKciepTH3y MaTepiaiiB Ta ionae
BHCHOBOK AO ByeHOi paan VHiBepcHTeTy. 

5.4. PiueHHA mpo peecTpauiro/aTeCTauiro HaykoBoi uwKoJIH npnAMae ByeHaa 

pana VHiBepcHTETy. 
VI. IIPABA TA OBOB'A3KM HAYKOBO* WKOJIH 

6.1. YHBepcHTET Haiae BceÓiYHy miATpHMKy HopMyBaHHHO 1 po3BHTKy HaykoBHX 
UKiI. HaykoBi IKOIM ¬ 6a3o1o ANA niaroTOBKH KanpiB BHuoi KBanioikauli, BHKO- 
HaHHA OOAKETHHX i rocmaoroBipHHXx poóiT B MeKax HayKOBHX nporpam VHiBepcHTeTy. 

VHIBepcHTET 3aóe3ieuye BHCBITIeHHA AiAJIbHOCTI HaykOBHX WKiI Ha 6.2. 
odiuiñnoMy caHti VHiBepcHTeTy. 

6.3. HayKOBÍ IKOJIH, AKi 3riAHo pieHHA HayKOBO-TEXHIYHOT pann Y HiBepcHTETy, 
MatOTb Hañkpaui noka3HHKH AIAJIbHOCTI, po3Miuly1OTbCA Ha cTeHAi «HaykoBI WKOIH 

XMeJIbHHLIDKOrO HauioHaibHoro yH*BepcHTeTy». Tlepeiik uKin, npencTaBneHMX Ha 
CTeHAi, OHOBIOCTbCA KOXHi S pokiB 3a pezy1braTaMH aTecTauiï HayroBHX WKin. 

6.4. HayKOBI IKOJIH IpeACTaBJIAKOTb YHiBepcHTET y MIKHapoAHHX HaykOBHX 
nporpaMax.

6.5. BiA iMeHi npeaCTaBHHKIB HaykOBHX UKII HOpMyBOTbCcA 3aNBKH Ha 

OTpAMaHHA MiKHapoAHHX HaykOBHX rpaHTiB, 3amHTH Ha OTpHMaHHA 
HepóOKeTHOrO ¢iHaHcyBaHH, CTBopKOKOTBCA 1a6opaTopiï, HaykoBO-IocniaHi
ueHTpH, yKJ1anaiOTbcA rocnonapcbki yroiM. 

6.6. oTpHMaHH 
HaykoBHX IKII peryJIoETbC Tlono«eHHAM npo cnCTeMy 3a6e3neueHHa akanemiuHOI 

no6pouecHOCTI BXMenbHHUbKOMy HauioHabHOMy yHiBepcuTeri. 
npouecoM OTpHMaHH npHHUMniB akanemiHOi A0ôpouecHoCTi y aianbHOCTi 
Hay kOBHX IkiI 3AiñcHoe npopeKTop 3 HayKoBoi po6orn. DyHKuio KOHTpono 
3niÃCHIOKOTb BIANOBiAHi CTpyKTypHi ninpo3Aiin, sKi niunopanKOBaHi npopeKTopy 3 

HayKOBoi po6oTH. 

BHMOr akanemiuHoi no6pouecHOCTi npeicTaBHnkamH 

VnpaBniHHa 

VII. 3AKJI1OYHI NOJIOXEHHA 
7.1. TlonOKeHHA BBOAHTbCA B Ai1o 3 MOMeHTy noro 3aTBepAKeHHs BuenoO 

panoo yHIBepcHTeTy. 
7.2. 3MiHM Ta AoiOBHeHHSA AO Tlon0KEHHA BHOCATbCA 3a ymoBH HeoóxiAHOCTI 

Ta 3aTBepnxy1OTbca y TOMy * LopaAKy. 

TlpopeKTop 3 HP Oner CHHIOK 

IpoBiAHH� 1OpHCKOHCynbT IBaH OPYAK 



Додаток 1 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ 
(заповнюється станом на дату атестації/ подачі заявки про реєстрацію, враховуючи 

досягнення наукової школи за останні п’ять років) 

1. Назва наукової школи. 
2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації. 
3. Загальні відомості про школу: 

3.1. Засновник (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, почесні звання). 
3.2. Науковий(і) керівник(и) (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, почесні 

звання, місце роботи і посада одного-двох керівників). 
3.3. Кількісний склад наукової школи (осіб). 
3.4. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): 
– академіків, член-кореспондентів Академії наук (державного статусу); 
– докторів наук; 
– кандидатів наук (докторів філософії). 
3.5. Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів. 

4. Наукові досягнення наукової школи: 
4.1. Теми науково-дослідних робіт, що виконувались (виконуються) за 

рахунок загального та спеціального фондів держбюджету, міжнародних і вітчизняних 
фондів, грантів, підприємств, організацій і 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 (П.І.Б., назва конкурсу (програми), дата і номер 
заявки (супроводжуючого листа), рік подання). 

4.3. Підготовка докторів і кандидатів наук (докторів філософії) (П.І.Б. 
наукового керівника, П.І.Б. здобувача, рік захисту). 

4.4. Найвагоміші наукові публікації (монографії, підручники, статті, що 
входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, 
Copernicus) – зазначити10 найменувань. 

4.5. Об’єкти інтелектуальної власності, ліцензії (за наявності). 
4.6. Членство представників наукової школи у редакційних колегіях 

провідних наукових видань (П.І.Б., назва видання). 
4.7. Участь у наукових заходах міжнародного рівня (П.І.Б., назва заходу) – 

зазначити 5 заходів. 
4.8. Участь у роботі експертних, координаційних рад МОН України та інших 

органів державної влади, членство у спеціалізованих вчених радах тощо. 
4.9. Участь в організації і проведенні міжнародних та всеукраїнських 

наукових заходів, ініційованих науковою школою (назва заходу, дата проведення, 
програма тощо) – зазначити3 заходи. 

4.10. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня. 
4.11. Підготовка переможців студентських наукових конкурсів та олімпіад на 

регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях (П.І.Б. наукового керівника, П.І.Б. 
студента, назва конкурсу (олімпіади), зайняте місце (І, ІІ, ІІІ) – зазначити3 перемоги. 

4.12. Угоди про наукове співробітництво із зарубіжними та (або) 
вітчизняними науковими організаціями, закладами вищої освіти, підприємствами, 
організаціями та установами (дата і номер угоди, термін дії) –зазначити 3 договори. 

4.13. Громадське визнання досягнень представників наукової школи: почесні 
звання, стипендії, премії, інші відзнаки міжнародного, всеукраїнського та 
регіонального рівнів (П.І.Б., вид відзнаки, рік визнання) – зазначити2-3 відзнаки. 

 

Керівник наукової школи_________________ П.І.Б. 
(підпис) 

Дата  



Додаток 2 

ВІДОМОСТІ ПРО КОЛЕКТИВ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

№ 

п/п 
ПІБ 

Дата 

народження 

Науковий 

ступінь, 

вчене звання 

Місце роботи, посада, статус 

(аспірант, докторант, 

студент), рік навчання 

Загальна 

кількість 

публікацій 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Керівник наукової школи_________________ П.І.Б. 
(підпис) 

Дата 

 


