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1. Загальні положення
1.1. Наукова школа Херсонського державного аграрно-економічного
університету - це колектив визнаних українською та світовою науковою
громадськістю фахівців, які працюють у структурних підрозділах університету
в одному напрямі досліджень під керівництвом відомого вченого (вчених).
Колектив наукової школи формується ВІДПОВІДНО до історичних традицій
університету, спрямованих на формування поколінь професійної, наукової та
культурної еліти України.
1.2. Наукова школа здійснює (виконує) науково-дослідницьку, науковоорганізаційну, науково-методичну, патентну та винахідницьку 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.
1.3. Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь
(докторів та кандидатів наук, викладачів, наукових співробітників, докторантів,
аспірантів, здобувачів вищої освіти) різної наукової кваліфікації та різних
вікових груп, які виконують під керівництвом провідних учених дослідження
актуальних наукових проблем у певній галузі або міждисциплінарні
дослідження.
1.4. Наукову школу очолюють 1-3 визнані фахівці у галузі знань
(доктори наук), під керівництвом яких ведеться підготовка наукових та науковопедагогічних кадрів відповідно до рівнів кваліфікації та напрямів, затверджених
Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання та організаційні засади
2.1. Ознакою наукової школи є сформований потужний науковий
колектив із докторів та кандидатів наук, який виконує науково-дослідницьку
роботу за науковими та науково-практичними напрямами цієї школи.
2.2. Представники наукової школи:
- беруть активну участь у виконанні фундаментальних та прикладних
досліджень, міжнародних та вітчизняних конкурсах на отримання грантів,
премій, стипендій для видатних вчених та найталановитіших молодих вчених,
виконанні госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення фізичних та
юридичних осіб;
- вносять свій особистий вклад у формування наукової школи
(публікації, патенти, захисти кандидатських та докторських дисертацій тощо);
- зберігають та продовжують створювати історію, традиції та
підтримують високий рівень бренду наукової школи;
- залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, аспірантів, докторантів;
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- виступають експертами, опонентами на захисті кандидатських,
докторських дисертацій за науковим напрямом школи;
- беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад, науковоекспертних 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).
2.3. Основними здобутками школи вважаються:
- результати фундаментальних та (або) прикладних досліджень, що
проводяться за рахунок загального фонду державного бюджету, міжнародних і
вітчизняних фондів, а також підприємств, організацій та установ;
- участь у міжнародних та (або) вітчизняних грантових програмах та
проектах;
- підготовка висококваліфікованих наукових кадрів;
- наукові публікації у провідних зарубіжних та вітчизняних виданнях,
що входять до міжнародних науково метричних баз; об’єкти інтелектуальної
власності;
- наявність наукового фахового видання або членство представників
наукової школи у редакційних колегіях провідних наукових видань;
- участь у наукових заходах міжнародного рівня;
- участь у роботі експертних, координаційних рад МОН України та
інших органів державної влади, членство у спеціалізованих вчених радах,
підготовка відгуків офіційних опонентів, експертних висновків, відгуків на
автореферати, рецензій на монографії, статті тощо;
- організація і проведення міжнародних та всеукраїнських заходів;
- залучення студентів до наукової діяльності та визнання їх наукових
здобутків на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях;
- угоди про наукове співробітництво з провідними зарубіжними і
вітчизняними науковими організаціями, вищими навчальними закладами,
підприємствами, організаціями та установами;
- громадське визнання досягнень представників наукової школи
(почесні звання, стипендії, премії, інші відзнаки міжнародного, всеукраїнського
та регіонального рівнів).
3. Права та обов'язки наукової школи
3.1. Університет надає всебічну підтримку формуванню та розвитку
наукових шкіл. Наукові школи є базою для підготовки кадрів вищої кваліфікації,
виконання бюджетних та госпдоговірних робіт в межах наукових програм
університету.
3.2. Наукові школи представляють університет у різних міжнародних
наукових програмах. Від імені університету наукові школи можуть подавати
заявки на отримання міжнародних наукових грантів.

4. Кваліфікаційні ознаки для реєстрації та перевірки результатів
діяльності дослідницького колективу як наукової школи
4.1. Наукова школа - це колектив дослідників і кількох поколінь вчених,
об'єднаних для виконання досліджень із певного наукового напряму, який
включає, як мінімум, 1-2 докторів наук та 3-7 кандидатів наук, а також молодих
вчених (до 35 років), аспірантів, докторантів та з добувачів всіх рівнів вищої
освіти.
4.2. Науковий керівник дослідницького колективу є доктором наук,
професором (як правило), штатним співробітником університету, який
підготував не менше 3 кандидатів наук, є науковим керівником реалізованих
вітчизняних та (або) зарубіжних наукових проектів, має публікації, що входять
до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Sense,
Copernicus), систематично бере участь у міжнародних наукових заходах,
здійснює підготовку наукових кадрів.
4.3. Наявність не менше 3 наукових статей у наукометричних базах Web
of Science, Scopus та монографії Sense, також опублікованих за останні 5 років
членами дослідницького колективу у фахових виданнях України та у
зарубіжних рецензованих виданнях, за науковим напрямом школи.
4.4. Наявність не менше 3 монографій за останні 5 років із зазначеного
наукового напряму автора (авторів) наукової школи.
4.5. Наявність не менше 1 докторської та 3 кандидатських дисертацій
захищених за останні 5 років, підготовлених під керівництвом представників
наукової школи.
4.6. Наявність постійних творчих зв’язків із колегами з інших
університетів, академічних інститутів НАН України, провідних закордонних
^університетів та дослідницьких інститутів у формі спільних наукових
досліджень, публікацій, тощо (виконання державних, реї тональних та
міжнародних програм за грантами).
5. Реєстрація та перевірка результатів діяльності наукової школи
5.1. Висунення дослідницького колективу для його реєстрації як
наукової школи виконує вчена рада університету за рекомендацією робочої
групи з науково-дослідної та міжнародної діяльності. Майбутній керівник
школи подає документи згідно із додатками 1, 2 на розгляд робочої групи з
науково-дослідної та міжнародної діяльності університету.
5.2. Для перевірки результатів діяльності наукової школи кожні 5 років
до 20 грудня керівник наукової школи подає на розгляд до робочої групи з
науково-дослідної та міжнародної діяльності університету документи
згідно із додатками 1,2.
.
5.3. Для зміни назви наукової школи або наукового керівника
колектив та керівник школи повинні відповідати вимогам, які описані у розділі
IV. Для цього необхідно подати документи згідно із додатками 1,2 на розгляд
робочої групи з науково-дослідної та міжнародної діяльності університету.

5.4. Робоча група з науково-дослідної та міжнародної діяльності
виконує експертизу матеріалів та подає висновок до вченої ради університету.
5.5. Умовами припинення існування наукової школи є:
- вичерпання напряму дослідження, а також виявлення чи визнання
його непродуктивності;
- припинення наукової діяльності керівником наукової школи, що
супроводжується розпадом колективу.
5.6.
Рішення про реєстрацію перевірку результатів діяльності
припинення наукової школи приймає вчена рада університету за поданням
робочої групи з науково-дослідної та міжнародної діяльності.
6. Прикінцеві положення
6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження Вченою
радою та введення його в дію наказом ректора університету.
6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Вченої
ради шляхом викладення його в новій редакції.

