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1. Загальні положення
1.1. Положення про наукові школи Київського міжнародного
університету (далі – Положення) регламентує порядок створення та діяльності
наукових шкіл у Київському міжнародному університеті (далі – Університет).
1.2. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про вищу
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки», Статуту Університету та інших
нормативно-правових актів.
1.3. Наукова школа – це колектив науковців різної кваліфікації та
вікових груп, які проводять фундаментальні та/або прикладні наукові
дослідження з профільного напряму й отримують наукові результати, визнані
в Україні та за її межами.
1.4. Ознаки наукової школи:
– сформований колектив, який здійснює науково-дослідну діяльність за
відповідним напрямом;
– наукова значущість і практична цінність результатів досліджень;
– визнання досягнень наукової школи в Україні та за кордоном;
– підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
– міжнародна співпраця.
2. Завдання та принципи діяльності
2.1. Основні завдання наукової школи:
– збереження традицій і цінностей наукової школи;
– розвиток дослідницької культури;
– продукування нових наукових знань;
– популяризація отриманих результатів досліджень;
– інтеграція в освітній процес напрацювань наукової школи;
– залучення до наукової діяльності студентів, аспірантів, докторантів.
2.2. Основні принципи діяльності наукової школи: збереження наукових
традицій, актуальність, інноваційність, системність, послідовність, цілісність,
відкритість, практикоспрямованість.
2.3. Основні здобутки наукової школи:
– результати фундаментальних і прикладних досліджень у профільному
науковому напрямі, визнані в Україні та за кордоном;
– результати наукових досліджень у межах національних і міжнародних
грантових програм;
– підготовка кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії (кандидатів
наук);
– науковий доробок – монографії, публікації в авторитетних наукових
виданнях, зокрема віднесених до наукометричних баз даних Scopus, Web of
Science тощо;
– високі індекси цитувань представників наукової школи (індекс Гірша,
h-index у Google Scholar, Research Gate Score);

– державні нагороди, почесні звання, премії, стипендії, присуджені
представникам наукової школи;
– наукові періодичні видання з визначеного напряму, засновані
представниками наукової школи;
– членство представників наукової школи у редакційних колегіях
провідних наукових видань;
– патенти, авторські свідоцтва;
– членство представників наукової школи у спеціалізованих вчених
радах;
– проведені міжнародні та всеукраїнські наукові конференції з
профільного напряму школи;
– доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах різного рівня;
– укладені договори про наукову співпрацю
з провідними
українськими та зарубіжними закладами вищої освіти, науковими установами,
підприємствами, організаціями тощо.
2.4. Керівник наукової школи несе відповідальність за систематичне
висвітлення здобутків наукової школи на сайті Університету.
3. Кваліфікаційні ознаки, права та обов’язки
3.1. Наукова школа формується на основі авторської дослідницької
програми, яка є результатом наукової діяльності засновника (керівника).
3.2. Керівником наукової школи Університету є працівник, який працює
за основним місцем роботи в Університеті, вчений з певного наукового
напряму, який підготував щонайменше 4 докторів наук та/або кандидатів наук
(докторів філософії), здійснює організацію та керівництво науковою школою, є,
як правило, доктором наук та/або професором.
3.3. До складу наукової школи можуть входити доктори наук, доктори
філософії (кандидати наук), молоді вчені без ступеню, докторанти, аспіранти,
студенти, об’єднані з метою виконання досліджень у межах профільного
наукового напряму школи.
До складу наукової школи можуть входити як співробітники, які
працюють за основним місцем роботи в Університеті та здобувачі вищої освіти
Університету, так і представники інших закладів вищої освіти, наукових
установ тощо.
3.4. Наукові школи Університету зобов’язані здійснювати науководослідну, науково-організаційну, науково-освітню, грантову діяльність
відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Стратегії (Програми)
розвитку Університету та інших нормативно-правових актів.
4. Затвердження та атестація наукової школи
4.1. Рекомендація щодо затвердження наукової школи здійснюється
рішенням
вчених
рад
інститутів
/
факультетів
/
засідань
загальноуніверситетських науково-дослідних лабораторій (далі – НДЛ) на

підставі розгляду складу наукової школи (відповідно до Кваліфікаційної карти
– Додаток до цього Положення), діяльності та здобутків наукової школи.
Рішення про затвердження наукової школи приймає Вчена рада
Університету на підставі подань вчених рад інститутів / факультетів / засідань
загальноуніверситетських НДЛ.
4.2. Моніторинг діяльності наукової школи здійснюють заступники з
наукової роботи директорів, деканів / відповідальні за наукову роботу в
інститутах, на факультетах / завідувачі загальноуніверситетських НДЛ.
4.3. За результатами моніторингу діяльність наукових шкіл систематично
висвітлюються на сайті Університету та може бути презентована на вчених
радах
інститутів
/
факультетів
/
Університету
/
засіданнях
загальноуніверситетських НДЛ, зокрема відповідно до Порядку планування,
моніторингу та звітування про результати реалізації наукових досліджень в
Університеті.
4.4. Зміни в переліку затверджених наукових шкіл ухвалює Вчена рада
Університету за поданням вчених рад інститутів / факультетів / засідань
загальноуніверситетських НДЛ.
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