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I. Загальні положення 

1.1 Положення про наукові школи Сумського національного аграрного 

університету (далі – Положення) регламентує порядок створення та діяльності 

наукових шкіл в Сумському національному аграрному університеті.  

1.2 Дане Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», інших нормативно-

правових документів та Статуту Сумського національного аграрного університету 

(далі Сумського НАУ).  

1.3 Наукова школа Сумського НАУ – це усталений професійний колектив 

дослідників-новаторів, що працюють у структурних підрозділах університету в 

одному напрямі досліджень під керівництвом відомого вченого-лідера, наукові 

результати яких визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою.  

1.4 Представники наукової школи здійснюють науково-дослідну, науково-

технічну, науково-організаційну, науково-педагогічну, винахідницьку та грантово-

проектну діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту 

Сумського НАУ, наказів та розпоряджень ректора, перспективних планів роботи, 

договорів зі сторонніми організаціями.  

1.5 Наукову школу очолює авторитетний у науковому товаристві вчений, 

переважно доктор наук, професор, як правило, засновник наукового напряму, який 

здійснює організацію та керівництво усіма видами діяльності наукової школи та 

несе повну відповідальність за результати її роботи. 

1.6 Колектив наукової школи має включати три покоління (засновник 

школи, послідовники та учні послідовника). 

1.7 Основними ознаками наукової школи є наступні:  

1.7.1 сформований науковий колектив, який виконує науково-дослідну 

роботу у межах певного наукового напряму;  

1.7.2 підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 

1.7.3 визнання науковою спільнотою досягнень вчених колективу у країні та 

за її межами;  

1.7.4 значущість та практична цінність наукових досягнень колективу; 

1.7.5 активна міжнародна співпраця. 

1.8 Визнання наукових досягнень науковців підтверджується наявністю:  

1.8.1 державних нагород, почесних звань, премії та стипендій, присуджених 

вченим;  

1.8.2 профінансованих наукових проектів у тому числі міжнародних;  

1.8.3 високого індексу цитування наукових праць вченого та індексу Гірша у 

Scopus (як найбільш пріоритетної), Web of Science та Google scholar. 

1.9 Статус наукової школи колективу дослідників надає Вчена рада 

Сумського НАУ за поданням науково-дослідної частини за погодженням з 

проректором з наукової роботи. 



IІ. Організаційні засади 
2.1 Місія наукової школи Сумського НАУ – збереження наукових традиції 

засновників школи, розвиток наукового потенціалу за тематиками в межах 

профільного напряму школи задля популяризації та визнання досягнень науковців 

в країні та за її межами, підвищення престижності наукової та науково-технічної 

діяльності за науковим напрямом школи. 

2.2 Наукова школа є базою для підготовки наукових та науково-

педагогічних кадрів у відповідності до вимог законодавства України та внутрішніх 

нормативних документів університету. 

2.3 Завдання представників наукової школи: 

2.3.1 особистий внесок у становлення та розвиток наукової школи у вигляді 

захисту докторських та кандидатських дисертацій, підготовки наукових праць, 

патентів та авторських свідоцтв, участі у конференціях та інших наукових заходах 

різного рівня, презентації здобутків на виставках, ярмарках тощо; 

2.3.2 створення належних умов для аспірантів та докторантів, які працюють 

над дисертаціями у межах напряму наукової школи;  

2.3.3 підготовка проектних заявок на участь у національних та міжнародних 

грантових програмах, виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-

дослідних робіт;  

2.3.4 збереження та розвиток матеріально-технічної бази для провадження 

наукової і науково-технічної діяльності; 

2.3.5 організація та проведення науково-практичних конференцій, 

методологічних семінарів, круглих столів, виставок, ярмарок, інших науково-

комунікативних заходів та заходів з популяризації науки; 

2.3.6 опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, 

доктора філософії (кандидата наук) за науковим напрямом школи; 

2.3.7 участь у роботі спеціалізованих учених рад, науково-експертних рад 

при Міністерстві освіти і науки України та інших структур;  

2.3.8 постійне залучення до науково-дослідної роботи обдарованої молоді 

здатної до самостійного наукового пошуку; 

2.3.9 забезпечення інтеграції доробку наукової школи у навчальний процес. 

2.4 Основними доробками наукової школи є: 

2.4.1 результати фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень у 

визначеному науковому напрямі; 

2.4.2 підготовка докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) за 

науковим напрямом школи; 

2.4.3 патенти та авторські свідоцтва; 

2.4.4 монографії, підручники, посібники, наукові статті тощо; 

2.4.5 доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня; 

2.4.6 профінансовані проектні заявки національних та міжнародних 

грантових програмах. 



 ІII. Кваліфікаційні ознаки наукової школи 
3.1 Науковий колектив може бути визнаний науковою школою за умови 

наявності не менше 10 із зазначених кваліфікаційних ознак:  

3.1.1 Наявність потужного колективу науковців, об'єднаних для виконання 

досліджень у певному науковому напрямі, який нараховує не менше 2 докторів 

наук, 5 кандидатів наук (докторів філософії), включає молодих вчених (до 35 

років), докторантів, аспірантів, магістрів.  

3.1.2 Наявність керівника наукового колективу – як правило доктора наук, 

професора, штатного співробітника Сумського НАУ, який підготував не менше 5 

докторів або кандидатів наук (докторів філософії), є виконавцем наукових проектів 

національного та міжнародного рівня, має публікації у виданнях, зареєстрованих у 

МОН України (не менше 10 за останні 5 років), та міжнародних виданнях, 

включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science (не менше 5 

публікацій за останні 5 років), читає лекції в інших університетах у тому числі за 

кордоном. 

3.1.3 Наявність затвердженої науково-координаційною радою дослідницької 

програми за пріоритетним науковим напрямом, розробленої керівником колективу 

та узгодженої з його представниками.  

3.1.4 Відзначення представників наукової школи державними нагородами, 

стипендіями, преміями, почесними званнями, відомчими відзнаками Міністерства 

освіти і науки України. 

3.1.5 Наявність не менше 1 докторської та 3 кандидатських дисертацій 

захищених за останні 5 років під керівництвом представників наукової школи. 

3.1.6 Наявність не менше 10 наукових статей у журналах, проіндексованих 

базами даних Scopus та Web of Science, опублікованих колективом дослідників за 

науковим напрямом школи.  

3.1.7 Наявність не менше 10 наукових статей у фахових виданнях України, 

опублікованих протягом останніх 5 років колективом науковців за науковим 

напрямом школи; 

3.1.8 Наявність не менше 1 виданої колективної монографії в межах 

дослідницької програми наукової школи за останні 5 років; 

3.1.9 Наявність патентів та авторських свідоцтв (не менше 5 за останні 5 

років). 

3.1.10 Участь представників наукової школи у всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, семінарах, форумах, симпозіумах тощо у тому числі за 

кордоном. 

3.1.11 Участь представників наукової школи в редакційних колегіях журналів, 

організаційних комітетах конференцій, експертних радах тощо. 

3.1.12 Участь представників наукової школи в спеціалізованих вчених радах 

по захисту дисертацій. 



ІV. Реєстрація та атестація наукової школи 

4.1 Висунення наукового колективу для його реєстрації як наукової школи 

виконує Вчена рада факультету. 

4.2 Для реєстрації наукової школи необхідно подати заяву на ім’я Ректора, 

заповнену Кваліфікаційну карту наукової школи (див. Додаток 1) та відомості про 

колектив наукової школи (див. Додаток 2), а також копії документів, що 

підтверджують основні заявлені положення. 

4.3 Кваліфікаційна карта наукової школи заповнюється станом на дату 

подачі заявки про реєстрацію. 

4.4 Документи подаються не пізніші 31 жовтня кожного року до науково-

дослідної частини Сумського НАУ. 

 

V. Прикінцеві положення 

5.1 Дане Положення набирає чинності з моменту його ухвалення Вченою 

радою та введенням в дію наказом ректора університету.  

5.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться у разі необхідності за 

поданням Науково-координаційної ради. 

 

 

 



Додаток 1 
Кваліфікаційна карта наукової школи 

Назва наукової школи.  

1. Загальні відомості  

1.1 Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації. 

1.2 Засновник (засновники) наукової школи (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи). 

1.3. Керівник (керівники) наукової школи (прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи). 

1.3 Кількісний склад наукової школи (зазначити кількість докторів наук, докторів 

філософії (кандидатів наук), докторантів, аспірантів, магістрів та студентів). 

1.4 Перелік наявних наукових тематик в межах наукового напряму школи. 

1.5 Характеристика наявної матеріально-технічної бази.  

2. Наукові досягнення 

2.1 Участь у проектах за кошти держбюджету та інших вітчизняних джерел 

фінансування за останні п’ять років. 

2.2 Участь у міжнародних грантових програмах за останні п’ять років. 

2.3 Перелік докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук), підготовлених за 

науковим напрямом за останні п’ять років. 

2.4 Перелік патентів та авторських свідоцтв протягом останніх п’яти років. 

2.5 Відзначення представників наукової школи державними нагородами, 

стипендіями, преміями, присвоєння почесних звань, інші відзнаки. 

2.6 Перелік публікацій у журналах, що індексуються базами даних Scopus та Web 

of Science, за останні п’ять років. 

2.7 Перелік публікацій у фахових виданнях протягом останніх п’яти років. 

2.8 Перелік опублікованих монографій/розділів монографій, підручників, 

навчальних посібників за останні п’ять років. 

2.9 Наявність фахового періодичного видання, що видається за ініціативи наукової 

школи.  

2.10 Членство представників наукової школи у редакційних колегіях провідних 

наукових видань, у тому числі за кордоном. 

2.11 Перелік наукових доповідей на конференціях, семінарах тощо різного рівня, у 

тому числі закордонних протягом останніх п’яти років.  

2.12 Перелік конференцій, семінарів, круглих столів, виставок тощо, проведених за 

ініціативи наукової школи. 

2.13 Підготовка переможців конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад за 

спеціальностями, що відповідають профілю наукової школи за п’ять років.  

2.14 Угоди про наукове співробітництво з провідними зарубіжними або 

вітчизняними організаціями та установами протягом останніх п’яти років із зазначенням 

дати, номера угоди та терміну дії. 

2.15 Інші досягнення наукової школи. 



Додаток 2 

Відомості про колектив наукової школи 

№ П.І.Б. Дата 

народження 

Науковий 

ступінь, вчене 

звання 

Місце роботи, 

посада 

Загальна 

кількість 

публікацій 

Індекс Гірша у 

Google scholar, 

Scopus  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 


