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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВІ ШКОЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
I. Загальні положення
1.1. Наукова школа Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Богдана Хмельницького (далі – Національна академія) – це колектив
визнаних науковою громадськістю фахівців, які під керівництвом відомого вченого
(вчених) здійснюють наукову діяльність за визначеним напрямом досліджень.
Колектив наукової школи формується відповідно до історичних традицій академії,
спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та культурної еліти
України.
1.2. Наукова школа здійснює наукову, науково-технічну, патентну та
винахідницьку діяльність відповідно до чинного законодавства України, постанов
Кабінету Міністрів України, нормативних актів МОН України, Статуту, наказів та
розпоряджень ректора, а також договорів, укладених Національною академією зі
іншими організаціями.
1.3. Розвиток наукової школи забезпечує колектив дослідників (докторів наук,
професорів,

викладачів,

наукових

співробітників,

докторантів,

ад’юнктів,

здобувачів, слухачів, курсантів, студентів) різної наукової кваліфікації та різних
вікових груп, які досліджують під керівництвом провідних учених актуальні
проблеми у певній галузі науки або на межі наук.
1.4. Наукову школу очолюють визнані науковці у певній галузі науки (як
правило, доктори наук).

II. Завдання наукової школи
2.1. Ознакою наукової школи є сформований науковий колектив із докторів
наук та докторів філософії (кандидатів наук), який здійснює наукову діяльність за
визначеним напрямом досліджень цієї школи.
2.2. Представники наукової школи:
забезпечують мобільність школи щодо нових наукових фактів та її стійкість в
умовах швидкого розвитку науки;
вносять свій особистий вклад у формування наукової школи (публікації,
патенти, захисти дисертацій тощо);
зберігають історію, традиції та розвивають бренд наукової школи;
залучають до наукової діяльності за напрямом наукової школи докторантів,
ад’юнктів, здобувачів, слухачів, курсантів, студентів;
виступають експертами, опонентами на захисті дисертацій за науковим
напрямом школи;
беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад, науково-експертних рад
МОН України;
виступають з ініціативами щодо прийняття нових нормативних актів,
удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок та умови
виконання наукових досліджень на рівні держави, складових сектору безпеки і
оборони України, Державної прикордонної служби України;
представляють Національну академію у різних міжнародних наукових
програмах;
формують заявки на отримання міжнародних наукових грантів.
2.3. Основними доробками школи вважаються:
результати фундаментальних та прикладних досліджень за визначеним
науковим напрямом;
наукові публікації (монографії, наукові статті тощо);
суспільне визнання наукових досягнень представників школи.
III. Кваліфікаційні ознаки для реєстрації та атестації наукової школи
3.1. Наявність колективу науковців, об'єднаних для проведення досліджень з
визначеного наукового напряму (не менше трьох докторів наук, семи кандидатів

наук (докторів філософії), молоді вчені, докторанти, ад’юнкти, здобувачі, слухачі,
курсанти, студенти).
3.2. Наявність дослідницьких програм з визначеного наукового напряму.
3.3. Наявність керівника (керівників) колективу науковців. Керівник – доктор
наук, професор (як правило), штатний співробітник академії, який підготував не
менше п’яти здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук, доктора філософії
(кандидата наук), систематично бере участь у наукових конференціях академії,
всеукраїнських і міжнародних, має публікації у фахових виданнях України,
міжнародних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus, Web of
Science.
3.4. Наявність не менше десяти наукових статей у міжнародних виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
3.5. Наявність не менше трьох монографій із визначеного наукового напряму.
3.6. Наявність не менше десяти здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук,
доктора філософії (кандидата наук), підготовлених представниками наукової школи.
3.7. Наявність стійких наукових зв'язків з провідними науковцями закладів
вищої освіти та наукових установ України, а також інших країн щодо спільного
проведення

наукових

досліджень,

виконання

державних,

регіональних

та

міжнародних програм за грантами.
3.9. Участь представників наукової школи у всеукраїнських та міжнародних
наукових (науково-практичних) конференціях, виставках, симпозіумах, круглих
столах, інноваційних проєктах тощо.
VI. Реєстрація та атестація наукової школи
4.1. Висунення колективу науковців для його реєстрації як наукової школи
здійснює науково-експертна рада Національної академії. Документи згідно з
переліком (додатки 1, 2) подаються на її розгляд.
4.2. Кожні п’ять років до 20 грудня керівник наукової школи подає на розгляд
до науково-експертної ради Національної академії документи згідно з переліком
(додатки 1, 2).

4.3. Наукова-експертна рада Національної академії здійснює експертизу
наданих документів та формулює висновок, який подається на розгляд вченої ради
Національної академії.
4.4. Рішення про реєстрацію/атестацію наукової школи приймає вчена рада
Національної академії.

Додаток 1

Кваліфікаційна карта наукової школи
(заповнюється станом на дату атестації / подачі заявки про реєстрацію)
1. Назва наукової школи.
2. Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації.
3. Загальні відомості про школу:
3.1. Керівник (керівники) - прізвище, ім'я, по-батькові та місце роботи.
3.2. Кількісний склад наукової школи (осіб).
3.3. Кваліфікаційний

склад

наукової

школи

(осіб):

академіків,

член-

кореспондентів Академії наук (державного статусу); докторів наук; кандидатів наук
(докторів філософії).
3.4. Кількість

докторантів,

ад’юнктів,

здобувачів,

слухачів,

курсантів,

студентів.
3.5. Характеристика наявної експериментальної бази.
4. Наукові досягнення школи:
4.1. Найбільш вагомі наукові результати.
4.2. Практичне використання отриманих наукових результатів.
4.3. Участь у конкурсах, що фінансуються з держбюджету та інших джерел
фінансування, грантах за останні 5 років.
4.4. Визнання

наукової школи

науковою

та

громадською

спільнотою

(Державні премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України,
почесні звання, дипломи, тощо).

4.5. Кількість підготовлених здобувачів вищої совіти ступеня доктора наук,
доктора філософії (кандидата наук).
4.6. Кількість патентів.
4.7. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників;
4.8. Кількість опублікованих статей

у фахових виданнях України, в

міжнародних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
4.9. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки;
4.10. Кількість наукових конференцій,

ініційованих науковою школою

(оргкомітет, програма тощо).
4.11. Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня.
4.12. Публікації в засобах масової інформації про наукову школу та її членів.

Додаток 2

Відомості про колектив наукової школи
№

Прізвище,
ім’я, по
батькові
1

2

Дата
народження

3

Керівник наукової школи
________________________
___ ______________ 20_ року

Науковий
ступінь,
вчене
звання
4

Місце роботи,
посада

5

Наукові
публікації за
останні 5 років
6

