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1. Загальні положення 

1.1. Положення створене для забезпечення правових, економічних і 

організаційних умов наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з 

навчальним процесом, підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання 

конкуренто-спроможних наукових розробок. 

1.2. Це Положення регламентує наукову і науково-технічну діяльність 

(далі ННТД) Поліського національного університету (далі Університет) та 

складене відповідно до Законів України «Про пріоритетні напрями розвитку 

науки і техніки», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності 

у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації, затвердженого 

Наказом МОН України від 01.06.2006 № 422, Статуту Поліського 

національного університету. 

1.3. Метою ННТД Університету є одержання і використання нових 

наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, 

забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, 

наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв'язання 

комплексних задач у сфері наукового і технологічного розвитку; впровадження 

і використання в Україні та на світовому ринку наукових і науково-практичних 

результатів. 

2. Основні завдання ННТД 

2.1. Розвиток і підтримка фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних, гуманітарних, психолого-педагогічних і соціально-

економічних наук з метою подальшого використання отриманих результатів 

для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку, 

впровадження у виробництво для розбудови економіки Житомирської області і 

держави; виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного 

використання і розвитку наукового потенціалу університету, залучення 

додаткових коштів для розвитку наукових напрямків тощо. 

2.2. Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ 

формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення 

завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру 

науки в розвитку суспільства, культури, економіки тощо. 

2.3. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл. 

2.4. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих 

учених і обдарованих студентів та залучення їх до наукових шкіл. 

2.5. Забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців, 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх 

досягнень. 

2.6. Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу 

Поліського університету для вирішення пріоритетних завдань оновлення 
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виробництва та проведення соціально-економічних перетворень у 

Житомирської області і державі в цілому. 

2.7. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного 

співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної і 

галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-

технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання 

наукових розробок Університету у промисловості.  

2.8. Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-

технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і 

матеріалів.  

2.9. Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав 

дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на ринок технологій.  

2.10. Модернізація та оновлення лабораторної експериментальної і 

виробничої бази Університету та ефективне її використання, в тому числі, 

спільно різними науковими структурними підрозділами. 

2.11. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація 

досягнень науки в Університеті через засоби масової інформації, мережу 

Інтернет тощо. 

2.12. Проведення кон'юнктурник досліджень ринку наукових послуг, 

патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного 

забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до 

міжнародних стандартів. 

2.13. Наповнення змісту навчальних дисциплін з урахуванням досягнень 

науки і техніки. 

2.14. Підготовка й оприлюднення результатів досліджень у вітчизняних і 

зарубіжних наукових виданнях.  

2.15. Забезпечення світового рівня наукових публікацій, що публікуються 

у періодичних виданнях Університету. 

3. Організація роботи та керівництво 

3.1. Організацію ННТД, керівництво, планування, поточне управління 

здійснює проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку в межах 

делегованих ректором повноважень. Функції управління та організації наукової 

діяльності проректор здійснює через створені в Університеті наукові підрозділи 

та дорадчі наукові структури (наукові ради, наукові секції за пріоритетними 

напрямками, експертні комісії тощо). 

3.2. Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних 

досліджень й розробок здійснюється колективами структурних наукових 

підрозділів, до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, 

докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний персонал та, в разі потреби, 

залучаються фахівці сторонніх організацій. 
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3.3. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або 

проєкту досліджень і розробок здійснюють наукові керівники, які 

призначаються з числа професорсько-викладацького складу та провідних 

наукових працівників. У разі потреби можуть призначатись також відповідальні 

виконавці програм і проєктів, наукові консультанти, інші відповідальні особи. 

3.4. Кандидатура наукового керівника НДР розглядається науково 

педагогічними працівниками кафедри та призначається наказом ректора. 

Науковому керівникові підпорядковуються безпосередньо виконавці НДР з 

числа штатних співробітників, сумісників, аспірантів, докторантів і студентів. 

3.5. Науковий керівник НДР здійснює свою діяльність у відповідності з 

«Посадовою інструкцією», за заявою зараховується на роботу в установленому 

порядку штатним співробітником (сумісником) на термін дії трудового 

договору, або працює за договором підряду. 

3.6. Науковий керівник НДР несе повну відповідальність за науково-

технічний рівень, патентну чистоту, техніко-економічне обґрунтування, якість 

і термін виконання робіт, впровадження результатів НДР у виробництво. 

3.7. З питань штатного розпису, дотримання внутрішнього розпорядку 

університету, трудової дисципліни керівник НДР, підпорядковуються 

безпосередньо завідувачу кафедри (зав. лабораторії) та функціонально є 

підзвітним проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку. 

4. Планування, організація і облік ННТД 

4.1. Управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснює 

Міністерство освіти і науки України в межах його повноважень. Поточне та 

перспективне планування наукової та науково-технічної діяльності здійснює 

Університет. 

4.2. Планування наукових досліджень і розробок здійснюється відповідно 

до основних науково-технічних напрямів Університету, що затверджуються 

Вченою радою. Основою планування науково-дослідної діяльності є тематичні 

плани науково-дослідних робіт. 

4.3. Університет самостійно здійснює поточне та перспективне планування 

ННТД відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з Міністерством 

освіти і науки України (для бюджетного фінансування) тематичного плану. 

Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, розробки, що сприяють 

розвитку інноваційної діяльності Університету та фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету, включаються до тематичного плану на підставі 

проходження конкурсного відбору. 

4.4. Фінансово-господарська діяльність у сфері ННТД за відповідними 

бюджетними програмами здійснюється на підставі затверджених 

Міністерством освіти і науки України кошторисів Університету та паспорту 

бюджетної програми, які є основними плановими документами. 
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4.5. Планування витрат на проведення НДР за господарчими договорами і 

грантами здійснюється на основі розрахунків, результати яких відображаються 

в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, з виділенням вартості 

робіт (послуг), які підлягають виконанню у поточному бюджетному році. По 

завершенню НДР в установленому порядку складається фактичний кошторис 

витрат. 

4.6. Документальне оформлення операцій, пов'язаних з виконанням 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт або наданням платних 

послуг у сфері наукової, науково-технічної діяльності, забезпечення їх обліку 

та складання звітності здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

4.7. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи підлягають 

реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4.8. За підсумками виконаних наукових досліджень в Університеті 

складаються відповідні звіти, видаються збірки наукових праць, доповідей, тез 

доповідей на наукових конференціях тощо. 

4.9. Облік витрат ведеться за кожною НДР окремо. Бухгалтерія 

Університету забезпечує порівняльну відповідність планових і звітних даних. 

Контроль за термінами виконання НДР забезпечує проректор з наукової роботи 

та інноваційного розвитку. 

5. Виконавці науково-дослідних та дослідно-конструкторських  

робіт  

5.1. Суб'єктами наукової, науково-технічної діяльності в Університеті є 

штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні 

працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний 

склад навчального закладу, працівники, що здійснюють організацію та 

координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.  

5.2. До виконання наукових, науково-технічних робіт в Університеті 

можуть залучатися фахівці наукових установ, підприємств, інші фахівці, що 

мають відповідну кваліфікацію.  

5.3. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та 

розробки відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм 

і проектів, тематичних та координаційних планів, договорів, завдань (технічних 

завдань), індивідуальних планів, несуть відповідальність за якість і 

своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та 

економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.  

5.4. Складовою науково-технічного потенціалу Університету є науковий 

доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає: 

науково дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові, 

дипломні роботи, практичні лабораторні заняття, виробнича практика з 
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елементами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально 

виконується поза графіком навчального процесу (наукові гуртки, секції тощо)  

6. Звітування за результатами ННТД 

6.1. Керівники (відповідальні виконавці) НДДКР звітують про підсумки 

ННТД на засіданнях науково-технічної ради Університету, засіданнях 

факультетів (інститутів), кафедр відповідно до планів роботи.  

6.2. Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку звітує про 

підсумки ННТД на засіданні Вченої ради Університету відповідно до плану її 

роботи.  

7.3. Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку звітує про 

підсумки ННТД Університету в МОН України відповідно до наказів МОН 

України.  

7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

7.1. Університет здійснює науково-технічне співробітництво з 

навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, 

інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства 

України. 

7.2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Університету спрямовано на: 

- залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладання 

та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, 

фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і 

розробок; 

- залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і 

грантів для фінансування ННТД у Університеті; 

- одержання конкурентоспроможних на світовому ринку науково-

прикладних результатів, розробку високоефективної науково-технічної 

продукції; 

- трансфер на світовий ринок наукової та науково-технічної продукції, 

здійснення маркетингу, участь у міжнародних виставках та ярмарках; 

- забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними 

працівниками, докторантами, аспірантами та обдарованими студентами 

.наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими 

досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням; 

- публікацію за кордоном у провідних наукових та науково-технічних 

виданнях наукових результатів, які не е конфіденційною інформацією; 

- організацію та участь у міжнародних наукових та науково-практичних 

конференціях, семінарах, симпозіумах тощо; 

- висування провідних учених Університету на здобуття міжнародних 

премій. 
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8. Студентська наукова робота 

8.1. Складовою науково-технічного потенціалу Університету є науковий 

доробок студентів, який відповідно до чинного законодавства передбачає 

науково- дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові 

і кваліфікаційні роботи, практичні і лабораторні заняття, виробнича практика з 

елементами дослідницького характеру) та роботу, що індивідуально 

виконується поза графіком навчального процесу. 

8.2. Метою залучення студентів до ННТД у Університеті є підготовка 

фахівців з вищою освітою, здатних творче мислити, з вмінням займатись 

самоосвітою, ставити і вирішувати проблеми пошукового характеру та 

створення наукового резерву для формування майбутнього контингенту 

аспірантів. 

8.3. Формами реалізації наукової роботи студентів є: 

- студент навчається за індивідуальним планом поглибленої підготовки; 

- студент є магістрантом денної форми навчання, який навчається за 

індивідуальним навчальним планом; 

- студент є оформленим співвиконавцем на платній або безоплатній основі 

держбюджетної або госпдоговірної теми, наукового гранту; 

- студент є автором або співавтором наукових статей, охоронних 

документів та тез доповідей на наукових конференціях; 

- студент є учасником наукових конференцій та І і ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук або інших конкурсів наукових робіт міжнародного і 

всеукраїнського рівня; 

- студент є автором або співавтором виготовленого лабораторного 

обладнання (установка, пристрій тощо) який використовується у наукових 

дослідженнях і навчальному процесі. 

8.4. На кафедрах університету з числа студентів, що займаються ННТД 

створюються проблемні групи, наукові гуртки, конструкторські і проектно- 

технологічні бюро, науково-дослідні лабораторії і інститути, які складають 

основу студентського наукового товариства кафедр і факультетів. Робота 

науково-дослідних студентських інститутів і студентського наукового 

товариства визначається окремими Положеннями. 

9. Висвітлення результатів наукових досліджень 

9.1. Результати, отримані при виконанні науково-дослідної роботи в 

Університеті її авторами у встановленому порядку публікуються у науково- 

періодичній літературі (вітчизняні і закордонні журнали і збірники наукових 

праць) і монографіях та проходять апробацію на наукових конференціях різного 

рівня з публікацією тез доповідей і статей у відповідних матеріалах 

конференції. 
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9.2. Університет є засновником наукових видань. 

9.3. Наукові журнали університету публікують спеціально підготовлені 

статті, що містять нові теоретичні, експериментальні і практичні результати 

наукових досліджень у галузях фізико-математичних, технічних, економічних, 

медичних та гуманітарних наук. Матеріали, подані в редакційні колегії 

журналів, проходять незалежне рецензування за наслідками якого, стаття може 

бути рекомендована до друку, направлена на доопрацювання або відхилена. 

9.4. Заснування нових наукових видань Університетом здійснюється у 

встановленому порядку. 

9.5. Університет може виступати організатором та спів-організатором 

міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-технічних 

нарад, семінарів, симпозіумів та конференцій. 

9.6. Щорічно на факультетах та інститутах проводяться науково-практичні 

конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів, на яких зокрема 

заслуховуються доповіді студентів, науковою роботою яких керували 

викладачі кафедр, і доповіді аспірантів університету. До участі у роботі цих 

конференцій можуть долучатись студенти і аспіранти сторонніх організацій. 

Назви секцій інститутських (факультетських) конференцій, як правило, 

відповідають переліку напрямів, за якими проводиться Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. 

9.7. 3 метою ефективного використання інтелектуального і наукового 

потенціалу, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері 

інтелектуальної власності та сприяння розвитку цивілізованої системи 

комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності у складі Університету 

створюється група фахівців у сфері інтелектуальної власності, діяльність якої 

підпорядкована проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку. 

9.8. Група вирішує питання, які пов'язані з проведенням патентних 

досліджень, підготовкою документів для отримання патентів та ліцензій, 

оформляє патентний захист об’єктів інтелектуальної власності, здійснює 

інформаційне забезпечення наукової діяльності. 
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Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

П - _17-01_ Положення про організацію наукової, науково-технічної 

діяльності 

№ врахованого 

примірника 

Дата 

видачі 
Структурний підрозділ 

Кому 

виданий 

Підпис 

про 

одержання 

1 2 3 4 5 
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Ф-05-Пр-01 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Номера аркушів сторінок Номер 

документа 
Підпис Дата 

Термін 

введення Змінених Замінених Нових 
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Ф-07-Пр-01 

ПРОТОКОЛ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМІНОЮ 

П - _17-01_ Положення про організацію наукової, науково-технічної 

діяльності 

№ 
з/п 

Дата 
ознайом-

лення 

Відповідальна 
особа за 

ознайомлення 

Підпис 
відповідальної 

особи 

П.І.Б. особи, 
що ознайомлена 

з документом 

Підпис особи, 
що ознайомлена 

з документом 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


