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ПОЛОЖЕННЯ
про наукову школу в Житомирському державному університеті імені
Івана Франка
1. Загальні положення
1.1. Наукова школа - це усталений науковий колектив, що сформувався за
певний період науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на
розв'язання довготривалих завдань за певними науковими напрямами,
отримав наукові результати, визнані як в Україні, так і за її межами.
1.2. Наукова школа (усталений науковий колектив) формується та
розвивається колективом учених, наукові інтереси яких спрямовані на
розв'язання завдань, визначених науковими напрямами школи.
1.3. Наукова школа очолюється науковим керівником, засновником
наукового напряму, наукові здобутки якого визнані науковою громадськістю.
1.4. Наукова школа є базовою у підготовці кадрів вищої кваліфікації певного
напряму (докторів та кандидатів наук).
1.5. Наукова школа об'єднує наукові дослідження, що виконуються за
пріоритетними напрямами, визначеними державою, і які є пріоритетними у
світовій науці.
1.6. Статус наукової школи визначає Вчена рада університету за поданням
факультету.
2. Завдання та організаційні засади
2.1. Завданням наукової школи є формування потужного наукового
потенціалу докторів та кандидатів наук, що виконують науково-дослідні
роботи за напрямами даної школи, результати яких періодично публікуються
у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.
2.2. Колектив наукової школи підтримує, продовжує та розвиває наукові
традиції засновників школи.

2.3. Колектив наукової школи створює належні умови аспірантам,
докторантам та науковцям, які працюють над докторськими та
кандидатськими дисертаціями в наукових напрямах, що охоплює ця школа.
2.4. Основними доробками школи вважаються:
- найважливіші фундаментальні і прикладні дослідження у визначених
наукових напрямах;
- підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук) за науковими
напрямами школи;
- наукові видання (монографії, наукові статті, підручники, навчальні
посібники та методичні розробки);
- громадське визнання досягнень представників школи (премії, конкурси,
гранти, нагороди, участь у наукових конференціях міжнародного рівня,
індекс цитувань тощо);
- залучення до наукової діяльності за напрямами школи студентів, аспірантів,
докторантів.
2.5. Наукова школа є ініціатором і організатором проведення міжнародних,
всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, наукових
семінарів за відповідними напрямами.
2.6. Представники школи входять до складу спеціалізованих вчених рад із
захисту докторських та кандидатських дисертацій, редколегій провідних
фахових видань.
2.7. Представники школи виступають експертами, опонентами за певними
науковими напрямами.
2.8. Наукова школа у своїй роботі керується планом наукової діяльності та
кожного року оформляє звіт про свої результати роботи.
3. Наукова школа Житомирського державного університету імені Івана
Франка реалізовує свої права:
3.1. Представляти університет на республіканському та міжнародному рівнях
при обговоренні проблем за науковими напрямами школи.
3.2. Подавати пропозиції щодо формування державних науково-технічних
програм та програм наукових досліджень університетського рівня.
3.3. Брати участь у координаційних, проблемних, спеціалізованих радах та
Вченій раді університету при обговоренні питань, що стосуються наукових
напрямів школи.
4.Наукова школа Житомирського державного університету імені Івана
Франка виконує обов’язок:
4.1. Один раз на три роки проводити на базі університету міжнародну або
всеукраїнську
наукову
(науково-теоретичну,
науково-практичну)
конференцію.
4.2. Один раз на два роки видавати одну або більше колективну монографію
в межах напряму дослідження наукової школи.

