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1 Загальні положення
1.1 Положення про наукові школи НУОЗ України імені П. Л. Ш упика 

(далі -  Положення) визначає основні напрями діяльності та регламентує 
порядок формування й організації наукових шкіл Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Ш упика (далі -  НУОЗ України імені 
П. Л. Ш упика/ університет).

1.2 Це Положення розроблене відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», інших нормативних документів 
та Статуту НУОЗ України імені П. Л. Ш упика.

1.3 Наукова школа НУОЗ України імені П. Л. Ш упика -  це колектив 
визнаних українською та світовою науковою громадськістю фахівців різних 
поколінь під керівництвом відомого вченого (вчених), об 'єдн ан и х  загальною 
програмою дослідницької роботи, єдиною теорією та методологією, спільними 
світоглядними принципами, вагомими науковими результатами та їх 
реалізацією в практичному житті суспільства.

1.4 Основною метою створення наукових шкіл НУОЗ України імені 
П. Л. Ш упика є визначення наукових напрямів, в яких університет може 
розглядатися як один з визнаних лідерів для позиціонування НУОЗ України 
імені П. Л. Ш упика у вітчизняному та світовому наукових співтовариствах 
і формування іміджу як провідного закладу України. Визнання наукових шкіл 
НУОЗ України імені П. Л. Ш упика дозволить забезпечити спадкоємність 
поколінь в науці і розвиток важливих елементів наукового потенціалу, таких як: 
знання, традиції, відтворення кадрів для науки.

1.5 Колектив наукової школи формується відповідно до історичних 
традицій університету, спрямованих на формування поколінь професійної, 
наукової та культурної еліти України.

1.6 Наукова школа здійснює (виконує) науково-дослідницьку, науково- 
організаційну, науково-методичну, патентну та винахідницьку діяльність 
відповідно до чинного законодавства України, постанов Кабінету Міністрів 
України, нормативних актів М О Н України, Статуту НУОЗ України імені
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П. Л. Ш упика, наказів та розпоряджень ректора, перспективних та річних 
планів роботи, договорів, укладених університетом з іншими організаціями.

1.7 Наукову школу очолюють 1-3 визнані фахівці у зазначеній галузі 
(як правило, доктори наук), під керівництвом яких ведеться підготовка 
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації відповідно до 
напрямів, затверджених Кабінетом М іністрів України, МОЗ України, МОГ1 
України, наказами НУ0 3  України імені П. Л. Ш упика.

1.8 Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь 
(докторів наук, професорів, викладачів, наукових співробітників, докторантів, 
аспірантів, здобувачів вищ ої освіти другого (магістерського) рівня) різної 
наукової кваліфікації та різних вікових груп, які виконують під керівництвом 
видатних провідних учених розробку актуальних наукових проблем у певній 
галузі науки або на межі наук.

1.9 Наукова школа НУОЗ України імені П. Л. Ш упика може бути 
представлена наково-педагогічним колективом в рамках одного структурного 
підрозділу чи не мати формальної приналежності до певного структурного 
підрозділу університету.

1.10 Загальну координацію діяльності наукових шкіл здійснює проректор з 
наукової роботи НУОЗ України імені П. Л. Ш упика.

2 М ета і завдання наукової школи
2.1 М етою діяльності наукової школи є створення нового наукового 

знання, актуального для теорії і практики, і на цій основі -  розвиток наукового 
потенціалу НУОЗ України імені П. Л. Ш упика, забезпечення наступності 
поколінь у науковому співтоваристві університету, стимулювання діяльності 
кафедр, наукових співтовариств з організації науково-дослідної роботи, 
подальший розвиток інтеграції науки та освіти у світовий науковий простір.

2.2 Завданнями наукової школи є:
1) організація науково-дослідних проектів з актуальних проблем науки, у 

тому числі на висунення здобуття державних премій, грантів чи інших 
форм підтримки наукових та других фондів;

2) організація та проведення наукових і навчально-наукових заходів 
за напрямками наукової школи;

3) створення умов для більш повного розкриття творчих здібностей 
представників наукової школи шляхом сприяння в організації 
наукової роботи, поширення сучасних методологічних підходів, нових 
інформаційних освітніх технологій;

4) підвищення результативності участі представників наукової школи 
в науково-дослідній діяльності;

5) впровадження в практику наукової та педагогічної діяльності 
результатів наукової роботи представників наукової школи;

6) сприяння розвитку наукових комунікацій у НУОЗ України 
імені П. Л. Ш упика, підвищення ефективності взаємодії представників 
наукової школи (професорів, викладачів, вчених, наукових
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співробітників, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти 
другого (магістерського) рівня, інших здобувачів освіти) в галузі 
науково-дослідної роботи;

7) моніторинг наукового потенціалу НУОЗ України імені П. Л. Ш упика 
(в рамках даного наукового напряму), своєчасне виявлення тенденцій 
його станів та вироблення пропозицій з метою відповідності 
наукового потенціалу наукової школи університету акредитаційним 
вимогам;

8) моніторинг потреб університету та зовніш ніх організацій в 
результатах НДР наукової школи, ринку наукових проектів, 
можливостей фінансової та іншої підтримки фундаментальних та 
прикладних досліджень, наукових розробок здійснюваних у рамках 
даного наукового напрямку;

9) організаційний супровід діяльності з впровадженням результатів НДР 
наукової школи в освітню діяльність університету.

2.3 Ф ункції наукової школи НУОЗ України імені П. Л. Ш упика.
Для реалізації своїх цілей і завдань наукова школа університету:
1) планує науково-дослідну, науково-проєктну, науково-організаційну, 

координаційну, впроваджувальну та іншу діяльність представників 
наукової школи;

2) є організатором та учасником внутрішньовузівських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних та інших наукових заходів в 
університеті;

3) бере участь у забезпеченні теоретико-методологічного, методичного, 
науково-організаційного супроводу та підтримки наукових проектів та 
робіт, що виконуються представниками наукової школи в 
самостійному науковому пошуку;

4) розробляє і реалізує програми, метою яких є підвищення наукового 
потенціалу вчених НУОЗ України імені П. Л. Ш упика;

5) підтримує наукові проекти і представників наукової школи, 
спрямовані на дослідження проблем внутрішнього розвитку 
університету і пропозицій щодо їх впровадження в практику 
навчально-виховної та організаційної роботи підрозділів НУОЗ 
України імені П. Л. Ш упика;

6) залучає аспірантів, докторантів, здобувачів вищ ої освіти другого 
(магістерського) рівня, інших здобувачів освіти університету до 
науково-дослідної, науково-проектної, науково-організаційної, 
координаційної, впроваджувальної та інш ої діяльності представників 
наукової школи;

7) рекомендує найбільш перспективних представників наукової школи, 
які активно займаються науково-дослідною та науково- 
організаційною роботою, для участі у міждисциплінарних наукових 
проектах університету, а також для участі у регіональних,
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всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (включаючи участь 
в організації та проведенні таких заходів університету);

8) здійснює інформаційний супровід власної діяльності, включаючи 
підготовку матеріалів для наукового розділу офіційного вебсайту 
НУОЗ України імені П. JL Ш упика та періодичних видань 
університету;

9) планує роботу постійно діючих наукових семінарів, шкіл з актуальних 
проблем науки (в рамках наукового напрямку наукової школи), що 
проводиться за участю представників наукової школи;

10) підтримує систему зворотного зв ’язку з вченими, структурними 
підрозділами, молодими вченими та фахівцями, науковими школами 
університету й інших закладів вищої освіти і наукових установ, вивчає 
їх досвід організації НДР з метою реалізації спільних проектів, 
упровадження нових форм і методів у роботу університету, а також 
підвищення ефективності діяльності наукової школи;

11) взаємодіє з науковими фондами, асоціаціями, радами й іншими 
організаціями та установами, а також з науковими центрами 
зарубіжних країн для організації наукових зв ’язків, встановлення 
партнерських відносин, реалізації спільних наукових проектів і 
залучення зовніш ніх коштів на фінансування наукових досліджень 
наукової школи;

12) готує до видання науково-методичні, інформаційні матеріали, 
збірники та окремі наукові роботи представників наукової школи, у 
тому числі в наукових електронних виданнях.

З Кваліфікаційні ознаки наукової школи
Основними ознаками наукової школи є:
1) наявність сформованої професійної співдружності науково- 

педагогічних працівників університету як колективу наукової школи;
2) наявність керівника (керівників) наукової школи як визнаного лідера 

(лідерів) певного наукового напрямку (індекс Хірш а в публікаціях, що 
належать до науково метричних баз Scopus, W eb o f  Science, Google 
Академії та ідентифікатори ORCID, ID Scopus, Pablons; кількість 
аспірантів і докторантів);

3) наявність аспірантури/докторантури за науковою спеціальністю 
школи, захищ ених не менше 3-х докторських та не менше 10-ти 
кандидатських дисертацій за науковими напрямами школи;

4) наявність вагомих результатів, одержаних науковцями школи 
і підтверджених впровадженням до практики та навчального процесу 
(авторські свідоцтва, патенти, стандарти, накази тощо);

5) участь науковців школи, зокрех\іа керівника, у підготовці та атестації 
наукових кадрів, роботі спеціалізованих вчених рад із захисту 
дисертацій, експертних рад тощо;
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6) участь науковців школи, зокрема керівника, у міжнародних 
громадських організаціях та редакційних колегіях наукових і науково- 
практичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань 
України та наукометричних баз, у тому числі з доповідями;

7) участь представників наукової школи у всеукраїнських та 
міжнародних наукових форумах;

8) наявність постійних творчих зв'язків з колегами закладів вищої освіти, 
наукових установ НАН та НАМ И України, провідних закордонних 
закладів вищої освіти та дослідницьких інститутів у формі спільних 
грантів (консорціумів) наукових досліджень, публікацій, тощо;

9) збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах 
її становлення та розвитку, забезпечення спадкоємностей.

4 Права та обов' язки наукової школи
4.1 Наукові школи НУОЗ України імені П. Л. Ш упика мають право:

1) на належні умови праці;
2) представляти університет на міжнародних та всеукраїнських наукових 

заходах, форумах, конференціях тощо;
3) у межах чинного законодавства залучати кошти для розвитку 

дослідницької бази тих структурних підрозділів (факультет, кафедра, 
лабораторія) у межах яких вони функціонують;

4) отримувати всебічну підтримку з питань формування та розвитку 
наукових шкіл за науковими напрямами.

4.2 НУОЗ України імені П. Л. Ш упика надає всебічну підтримку 
формуванню та розвитку наукових шкіл, котрі є базою для підготовки кадрів 
вищої кваліфікації та виконання науково-дослідних робіт університету.

4.3 Наукові школи представляють університет у різних міжнародних 
наукових програмах, формують заявки на отримання міжнародних наукових 
грантів та беруть участь у їх виконанні.

4.4 О бов'язки наукової школи.
4.4.1 Керівник наукової школи здійснює організацію та керівництво всіма 

видами діяльності наукової школи і несе відповідальність за результати її 
роботи.

4.4.2 Наукові школи зобов’язані надавати інформацію НУОЗ України 
імені П. Л. Ш упика щодо здобутків наукової школи за визначений період, для 
узагальнення результатів наукової діяльності університету.

4.4.3 Представники наукової школи зобов’язані скеровувати свою 
діяльність на формування позитивного іміджу, інноваційного розвитку та 
зміцнення кадрового потенціалу університету.

5 Реєстрація, атестація та діяльність наукової школи
5.1 Висунення дослідницького колективу для його реєстрації як наукової 

школи здійснює вчена рада факультету/навчально-наукового інституту.
Документи, згідно з переліком (додатки 1, 3), подаються на розгляд 

вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Ш упика.
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5.2 Науково-організаційний центр підготовки здобувачів наукових 
ступенів виконує експертизу матеріалів та подає висновок до комісії з наукової 
роботи щорічно.

5.3 Рішення про реєстрацію/атестацію наукової школи приймає вчена 
рада Н У 0 3  України імені П. Л. Ш упика щорічно.

5.4 Атестація наукової школи відбувається один раз на п ’ять років 
шляхом звітування на засіданні вченої ради факультету/навчально-наукового 
інституту з обов’язковим поданням кваліфікаційної карти та показників 
діяльності (додаток 1).

5.5 Щ орічно до 1 грудня поточного року керівник наукової школи подає 
у науково-організаційний центр підготовки здобувачів наукових ступенів звіт 
про результати проведеної роботи (додаток 1, таблиці 1, 2).

6 Прикінцеві положення
6.1 Це Положення затверджується вченою радою НУОЗ України імені 

П. Л. Ш упика і вводиться в дію наказом ректора НУОЗ України імені 
П. Л. Ш упика.

6.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 
затвердження Положення у новій редакції.

6.3 Після затвердження Положення у новій редакції попереднє 
Положення втрачає юридичну силу.

Проректор з наукової роботи Наталія С А В И Ч У К

ПОГОДЖ ЕНО:

Перший проректор

Голова ради молодих вчених

Начальник ю ридичного відділу
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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) (таблиця 1).
3.3. Кваліфікаційний склад наукової школи (осіб): академіків, членів- 

кореспондентів академії наук (державного статусу), докторів наук, кандидатів 
наук, докторів ф ілософії {таблиця 1).

3.4. Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, інших здобувачів освіти (таблиця 1).

3.5. Характеристика наявної експериментальної бази.
4. Наукові досягнення школи.

4.1. Найбільш  вагомі результати.
4.2. Найбільш  вагомі результати за останні 5 років.
4.3. Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 

5 років.
4.4. Участь у конкурсах, що організовуються з держбюджету та інших 

джерел фінансування (приватні фонди), гранти тощо за останні 5 років.
4.5. Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою 

(Державні премії України, відзнаки Президента України, Кабінету Міністрів 
України, почесні звання, дипломи тощо за останні 5 років).

4.6. Кількість докторів, кандидатів, підготовлених за останні 5 років 
{таблиця 1).

4.7. Кількість патентів, отриманих протягом останніх 5 років {таблиця 2).
4.8. Кількість опублікованих монографій, підручників, навчальних 

посібників за останні 5 років {таблиця 2).
4.9. Кількість опублікованих статей у виданнях, рекомендованих 

М ОН України, в українських та закордонних рецензованих журналах за останні 
5 років {таблиця 2).

4.10. Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої 
розробки за останні 5 років {таблиця 2).

4.11. Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою 
(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років {таблиця 2).

4.12. К ількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому 
числі міжнародних, закордонних за останні 5 років {таблиця 2).

4.13. Публікації про наукову школу та її членів.
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Таблиця 1

Склад наукової школи

№
з/п Кваліфікаційний Кількісний

1. Академіки
2. Члени-кореспонденти академії наук (державного 

статусу)
3. Доктори наук
4. Кандидати наук
5. Доктори філософії
6. Докторанти
7. Аспіранти
8. Здобувані вищої освіти другого (магістерського) 

рівня
9. Інші здобувані освіти

Всього

Таблиця 2

Результати діяльності наукової школи за останні 5 років

Підготовлено
(кількість)

докторів
кандидатів
РШ "

монографій,
підручників

Опубліковано
(кількість)

навчальних посібників

статей

у виданнях, рекомендованих 
МОН України,

вкраїнських рецензованих журналах
закордонних рецензованих журналах

Проведено
ініційовані науковою школою (оргкомітет, нроірама

тощо)
нау кових 

конференцій 
(кількість)

всеукраїнські
доповіді міжнародні

закордонні
Виставки, на яких наукова школа презентувала свої розробки
Отримано патентів
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Додаток 2
ЗВІТ

про результати проведеної роботи з а ___________ рік

1. Назва наукової школи.
2. План роботи наукової школи на наступний рік: участь у наукових 

дослідженнях (міжнародні/національні), підготовка учнів школи, проведення 
трансферу знань, міжнародна діяльність, гранти і т. д.

3. Участь у науково-дослідній роботі (вказати тип НДР - за кошти 
Державного бюджету України або ініціативно-пошукова, назва НДР, номер 
державної реєстрації, терміни виконання, науковий керівник НДР - ПІБ, посада, 
вчене звання).

4. Перелік публікацій наукової школи та/або її представниками 
за звітний період (1 рік).

Публікації
ПІБ авторів, назва статті, 

назва журналу, номер, рік, 
сторінки 001

в наукометричній базі Scopus
в наукометричній базі Web of Science
у наукових фахових журналах МОН України (категорії 
Б, В)
у наукових фахових журналах МОН України 
(категорії Б (будь-які наукометричні бази), В (наукові 
журнали, що не пройшли атестацію за наказом № 32 від 
15.11.2018 року)

Моноірафії
ПІБ, назва, рік, назва 
видання, сторінки, ISBN (за 
наявності)

5. Кількість публікацій наукової школи та/або її представниками 
за звітний період (1 рік).

Публікації Кількість

в наукометричній базі Scopus
в наукометричній базі Web of Science
у наукових фахових журналах МОН України (категорії Б, В)
у наукових фахових журналах МОН України (категорії Б (будь-які 
наукометричні бази), В (наукові журнали, що не пройшли 
атестацію за наказом № 32 від 15.11.2018 року)
Монографії
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6. Кількість патентів на винахід та свідоцтв про авторське право, 
отриманих науковою школою та/або її представниками за звітний період (1 рік).

Патент на винахід Свідоцтво про авторське право

7. Кількість організованих наукових форумів (конгреси, конференції, 
школи, з'їзди) науковою школою та/або її представниками за звітний період 
(1 рік).

Організовані науковою школою форумів Кількість
конгреси
конференції
школи
з'їзди

Всього

8. Перелік організованих науковою школою та/або її представниками 
наукових форумів за звітний період (1 рік). Участь у міжнародних наукових 
форумах.

№
з/п П1Б учасників

Назва
наукового

форуму

Дата
проведення

Місто
проведення/країна

Форма
участі

9. Участь у діяльності спеціалізованих вчених рад представників наукової 
школи за звітний період.

№
з/п

ПІБ
представників 
школи в радах

Спеціалізовані 
вчені ради

Посади представників в радах (голова, 
заступник голови, секретар, взяття 

участі у роботі/засіданні

10. Перелік захищених дисертацій кандидатських учасниками наукової 
школи за звітний період (1 рік), їх кількість.

№
з/п

ПІБ
здобувана

Назва
дисертації

Спеціаль
ність Кафедра

Науковий
керівник

Термін
виконання

11. Перелік захищених докторських дисертацій учасниками наукової 
школи за звітний період (1 рік), їх кількість.

№
з/п

ПІБ
здобувана

Назва
дисертації

Спеціаль
ність Кафедра Науковий

керівник
Термін

виконання
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12. Перелік захищених дисертацій доктора філософії (Р Ю ) учасниками 
наукової школи за звітний період (1 рік), їх  кількість.

№
з/п

ПІБ
здобувача

Назва
дисертації

Спеціаль
ність Кафедра Науковий

керівник
Термін

виконання

13. Участь наукової школи та/або її представників у діяльності експертних 
проблемних комісій за звітний період (вказати експертні проблемні комісії та у 
якій якості береться/взято участь в них).

14. Трансфер знань, який проводиться науковою школою та/або 
її представниками за звітний період.

15. Участь наукової школи та/або її представників в міжнародних 
конференціях, грантах, стажуваннях за звітний період (1 рік).

№
з/п ПІБ Посада Кафедра Тип участі Назва Термін

16. Найбільш  вагомі результати, отримані науковою школою та/або 
її представниками за звітний період (1 рік): опис наукових досягнень.

17. Всеукраїнські та міжнародні ф анти , отримані науковою школою 
та/або її представниками за звітний період (1 рік).

18. Взаємодія наукової школи та/або її представників з науковими 
фондами, асоціаціями, радами та іншими організаціями та установами, а також 
науковими центрами зарубіжних країн для організації наукових зв'язків за 
звітний період (1 рік): опис наукової співпраці.

19. Відзнаки та нагороди отримані науковою школою та/або 
її представниками за звітний період (1 рік).

№
з/п

ПІБ представника 
школи Посада Назва відзнаки Ким видано



Дода ток З
Відомості про колектив наукової школи

№ з/п ПІБ Дата
народження

Науковий
ступінь,

вчене
звання

Місце роботи, 
посада

Загальна
кількість

публікацій

1 2 3 4 5 6

Керівник наукової школи (підпис) ГПБ


