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ПОЛОЖЕННЯ

про наукову школу
Вищому
Ilавчальному приватному закладi <Днiпровський
у
гума HlTapH

1.

1.1, Наукова

и

и унlверситет)>

зАгАлънI поло}кЕння

школа це неформальний

усталений професiйний
науковий колектив, який сформувався за певний перiод науковцями пiд
керiвництвом ученого-лiдера, iнтереси яких спрямованi на вирiшення

довготривалих актуальних проблем за певним науковим напрямом, мае чiтко
ссрормульовану мету та очiкуванi результати наукових дослiджень, отримус
гrауковi результати, що визнаються як в Украiнi, так й в зарубiжних краiЪах.
1.2. Основними ознаками науковоТ школи с:
наявнiсть та лодальший розвиток сучасного перспективного напряму
в науцi;
спiльнiсть основного кола завдань, якi розв'язуються в школi, для Bcix
iT представникiв;
спiльнiсть принципiв i методологiт наукових дослiджень у розв'язаннi
поставлених завдань;
пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти, супровiд молодих вчених у Тх
r-rауковiй TBopLIocTi через безпосереднiй i тривалий науковий контакт
керiвника школи та його учнiв.
l.з. Наукова школа очолюеться засновником наукового напряму чи
одним з його'учнiв (послiдовникiв), HayKoBi здобутки якого визнанi науковою
громадськiстю, що координус дослiдницьку дiяльнiсть, спрямовану на
РОЗВ'ЯЗаНнЯ НаУкових проблем. flo складу науковоI школи входять: науковоПеДаГОГi'tнi працiвники, здобувачi вищоТ освiти та iншi суб'екти науково_
дослiдноТ дiяльностi.
1,4. Наукова школа
середовищем пiдготовки кадрiв вищоi
квалiфiкаtцij' цього наукового напряму (локторiв наук та докторiв фiлософiТ).
1.5. Статус науковоi школи надае Вчене рада унiверситету за поданням
його структурних пiдроздiлiв.
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2. зАвдАння HAyKoBoi

школи

2,1. основним завданням науковот школи

е

формування та

забезпечення есРективного використання потужного наукового потенцiалу iз
ДОКТОРiВ, НаУК та докторiв фiлософiТ, що виконують HayKoBi та науководослiднi роботи за напрямом дiяльностi науковоi школи.
?.2. КолектlIВ Н?lzцqg. школи пiдтрrаллу€ та продовжуе HayKoBi традrацii
засновникiв школи,
2.3. ОсновtIими доробками школи вважаIоться:

захисl,у дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора наук або
ДОI{ТОРа сРiлософiТ, рецензування й опонування дисертацiйних робiт.
2,4, Наукова школа iнiцirос та здiйснюе науково-органiзацiйну роботу з
проведеLlня мiжнародних та всеукраТнських науково-практичних
КОНфереltцiЙ, сиплпозiумiв, ceMiHapiB за напрямами наукових дослiджень.
3.

прАвА I оБов,язки HAyKoBoi школи

3.1. Представляти унiверситет на дерх(авному та мiжнародному рiвнях
пiд .1з. обговорення проблем за науковим напрямом дiяльностi школи.
з.2. Подавати пропозицii щодо формування державних науковотехнiчних програм та програм наукових дослiд}кень унiверситетського рiвня.
3.3. Брати участь
роботi координацiйних, проблемних,
спецiалiзовагIих t]чеLlих радах, Вченiй ралi унiверситету пiд час обговорення
питань, що стосуються trаукових напрямiв школи.
3.4. Пропагувати досягнення LIayKoBoT школи на мiжнародному piBHi з
МеТОЮ ЗаЛУЧеНня коштiв для розвитку дослiдницькоТ бази того гriдроздiлу, в
N{ежах якого_ функцiонуе. науков? llt1l6лu.

у

:

3.5. Керiвник та науковцi науковоi школи зобов'язанi скеровувати свою

дiяльнiсть

на

певний розвиток HayKoBlD( цей, змirшення кадрового

потеrщia.lly, cTBopeш{rl творчоТ атмосфер" у колективi.

В.о. начальника вlддiлу органiзацil
науковоТроботп,
зв'язкiв та академiчноi мобiль

мiжнародпшх л ll ,
,no.ri ОW

Апдрiй

мIрошник

