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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положения про органiзацiю науковоi', науково-технiчноi' дiя
льностi 

в Державному вищому навчальному закладi «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет» (далi - Положения) регламентуе наукову, 

науково-технiчну дiяльнiсть (далi - I-ШТ Д) Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогiчний унiве
рситет» (далi - ДДПУ). 

1.2 Положения розроблене вiдповiдно до: 

- Закону Украi'ни «Про освiту» вiд 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

- Закону Украi·ни «Про вищу освiту» вiд О 1.07.2014 р. № 1556-VII; 

- Закону Украi'ни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» вщ 

26.11.2015 р. № 848-VIII; 

- Закону Украi'ни «Про прiоритетнi напрями розвит
ку науки i технiки» 

вiд 11.07.2001 р. № 2623-III; 

- наказу Мiнiстерства освiти i науки У кра·iни вiд О 1.06.2006 р. «Щодо 

Положения про органiзацiю науковоi', науково-те
хнiчноi' дiяльностi у вищих 

навчальних закладах III та IV рiвнiв акредитацi'i» №422; 

- iнших нормативних актiв Президента Укра'iни, 
Кабiнету Мiнiстрiв 

Укра'iни, Мiнiстерства освiти i науки Укра'iни; 

- Положения про органiзацiю науково'i, науково-технiчно'i дiя
льностi в 

Запорiзькому нацiональному унiверситетi; 

- Положения про органiзацiю науково'i i науково-технiчно'i дiя
льностi у 

Кам'янець-Подiльському нацiональному унiверси
тетi iменi Iвана Огiенка; 

- статуту ДДПУ. 

1.3 У цьому Положеннi термiни вживаються в такому значеннi: 

Грант - фiнансовi чи iншi ресурси, наданi на безоплатнiй 

безповоротнiй основi державою, юридичними, фi
зичними особами, у тому 

числi iноземними, та (або) мiжнародними органiзацiями для розвитку 

матерiально-технiчноi' бази для провадження науко
во1 1 науково-технiчно'i 

дiяльностi, проведения конкретних фундаментальн
их та (або) прикладних 
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наукових дослщжень, науково-техючних ( експериментальних) розробок, 

зокрема на оплату працi наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв у 

рамках i'x виконання, за напрямами i на умовах, визначених надавачами 

гранту. 

Молодий вчений - вчений вiком до 35 рокiв, який ма€ вищу освiту не 

нижче другого (маriстерського) рiвня, або вчений вiком до 40 рокiв, я кий ма€ 

науковий ступiнь доктора наук або навча€ться в докторантурi. 

Наукова дiяльнiсть - iнтелектуальна творча дiяльнiсть, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхiв 'ix застосування , основними 

видами яко'i € фундаментальнi та прикладнi науковi дослiдження. 

Наукова (науково-технiчна) продукцiя - науковий та (або) науково

технiчний (прикладний) результат, призначений для реалiзацi'i. 

Науковий працiвник - вчений, який ма€ вищу освiту не нижче другого 

( магiстерського) рiвня, вiдповiдно до трудового договору (контракту) 

професiйно провадить наукову, науково-технiчну, науково-органiзацiйну, 

науково-педагогiчну дiяльнiсть та ма€ вiдповiдну квалiфiкацiю незалежно вiд 

наявностi наукового ступеня або вченого звания, пiдтверджену резу лыатами 

атестацii' у випадках, визначених законодавством. 

Науковий (науково-технiчний) прос:кт - комплекс заходiв, пов'язаних 

iз забезпеченням виконання та безпосереднiм проведенням наукових 

дослiджень та (або) науково-технiчних розробок з метою досягнення 

конкретного наукового або науково-технiчного (прикладного) результату. 

Науковий результат - нове наукове знання , одержане в процесi 

фундаментальних або прикладних наукових дослiджень та зафiксоване на 

нос1ях iнформацi'i. Науковий результат може бути у формi звпу, 

опублiковано'i науковоi' статтi, науково'i доповiдi, науковоrо повщомлення 

про науково-дослiдну роботу, монографiчного дослiдження, наукового 

вщкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або 

науково-методичних документiв, пiдготовка яких потребу€ проведения 

вiдповiдних наукових дослiджень або мiстить наукову складову, тощ о. 
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Н ауково-педагогi чна дiяльнiсть 
. . 

педагопчна д1яльюсть в 

унiверситетах, академiях, iнститутах та закладах пiслядипломноi' освiти, що 

пов'язана з науковою та (або) науково-технiчною дiяльнiстю. 

Науково-педагогiчний працiвник - вчений, який ма€ вищу освпу не 

нижче другого (магiстерського) рiвня, вiдповiдно до трудового договору 

(контракту) в унiверситетi, академi'i, iнститутi професiйно провадить 

педагогiчну та наукову або науково-педагогiчну дiяльнiсть та ма€ вiдповiдну 

квалiфiкацiю незалежно вiд наявностi науковоrо ступеня або вченого звания, 

шдтверджену 

законодавством. 

результатами атестацi'i у випадках, визначених 

Науково-технiчна дiяльнiсть - наукова дiяльнiсть, спрямована на 

одержання i використання нових знань для розв'язання технолопчних, 

iнженерних, економiчних, соцiальних та гуманiтарних проблем, основними 

видами якоi' € прикладю науков1 дослщження та науково-техючю 

( експериментальнi) розробки. 

Прикладнi науковi дослiдження теоретичю та експерименталью 

науковi дослiдження, спрямованi на одержання i використання нових знань 

для практичних цiлей. Результатом прикладних наукових дослiджень € новi 

знания, призначею для створення нових або вдосконалення 1снуючих 

матерiалiв, продуктiв, пристро'iв, методiв, систем, технологiй, конкретнi 

пропозицi'i щодо виконання актуальних науково-технiчних та суспiльних 

завдань. 

Фундаментшzьнi науковi дослiдJt-Сення теоретичнi та 

експериментальнi науковi дослiдження, спрямованi на одержання нових 

знань про закономiрностi органiзацii' та розвитку природи, суспiльства, 

людини, 'ix вза€мозв'язкiв. Результатом фундаментальних наукових 

дослiджень € гiпотези, тeopii', новi методи пiзнання, вiдкриття законiв 

природи, невiдомих ранiше явищ властивостей матерii', виявлення 

закономiрностей розвитку суспiльства тоща, яю не орi€нтованi на 

безпосередн€ практичне використання у сферi економiки. 
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2. МЕТА, OCHOBHI ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНIЗАЦII 

2.1 Основною метою 1-П-IТ Д ДДПУ с одержання та використання нових 

наукових знань з метою створення суспiльно корисних наукових результатiв, 

забезпечення якiсноi· пiдготовки фахiвцiв для вiдповiдних rалузей знань, 

наукових та науково-педаrоriчних кадрiв вищо'i квалiфiкацi'i; розв'язання 

комплексних задач у сферi науковоrо, технолопчноrо розвитку; 

впровадження та використання наукових i науково-практичних результатiв. 

2.2 Основними завданнями ДДПУ у rалузi науковоi', науково-технiчно'i 
. . 

ДlЯЛЬНОСТl €: 

- розвиток фундаментальних досшджень у галуз1 природничих, 

гуманiтарних, психолого-педагоriчних, соцiально-економiчних наук з метою 

i'x подальшого використання для розвитку прiоритетних напрямiв розвитку 

науки i технiки, суспiльного розвитку та розбудови економiки краi'ни. 

Виконання прикладних дослiджень i розробок з метою ефективного 

. . . 
використання 1 розвитку наукового потенщалу, залучення додаткових кошпв 

. . . . 
для вир1шення сощальних та шших завдань rалуз1; 

- дослiдження та розробка теоретичних методолопчних основ 

формування та розвитку вищоi· освiти, пiдсилення впливу науки на 

вирiшення завдань освiти i виховання, збереження i змiцнення визначального 

характеру науки в розвитку суспiльства, кулыури, економiки; 

- пiдтримка iснуючих та формування нових наукових шкiл; 

- здiйснення заходiв щодо пiдтримки наукових дослiджень молодих 

учених та обдарованих здобувачiв вищо'i освiти, залучення 'ix до наукових 

шюл; 

- забезпечення пiдrотовки у ДДПУ квалiфiкованих фахiвцiв, наукових 

та науково-педаrоriчних кадрiв вищо'i квалiфiкацi'i на основi новiтнiх 

досяrнень науково-технiчноrо прогресу; 

розвиток НОВИХ, прогресивних форм науково-технiчноrо 

спiвробiтництва iз закордонними i вiтчизняними осередками академiчно'i та 

5 



галузево'i науки з метою сшльного вир1шення найважливiших науково

технiчних завдань; 

- розвиток iнновацiйноi' дiяльностi для створення науко€мно'i науково

технiчно'i продукцi'i; 

- сприя€ захисту iнтелектуально'i власносп та авторських прав 

дослiдникiв як основи змiцнення i розвитку науки; 

- модернiзацiя та оновлення експериментальноi' бази ДДПУ та 

ефективне iI використання; 

- органiзацiя iнформацiйно'i та видавничо'i дiяльностi, популяризац1я 

досягнень науки вищо'i школи через засоби масовоi' iнформацiУ, мережу 

Iнтернет. 

3. НАУКОВО-ОРГАНIЗАЦIЙНI СТРУКТУРИ ТА КЕРШНИЦТВО 

3. 1 Органiзацiю I-П-IТД у ДДПУ та 'ii безпосередн€ керiвництво, 

планування, поточне управлiння здiйсню€ проректор з науково-педагогiчно
У 

роботи в межах делегованих ректором повноважень. 

3 .2 ФункцiУ управлiння та органiзацii' I-П-IT Д проректор з науково

педагогi чноi' роботи здiйсню€ через: 

- пiдроздiл монiторинrу якосп вищо·i освiти, зокрема сектор з 

мiжнародного спiвробiтництва; 

. . . 
- в1ддш асшрантури; 

- факультети та кафедри. 

3.3 До наукових пiдроздiлiв ДДПУ належать науковi, науково-дослiднi 

лабораторii', науково-консультативнi центри (далi - Лабораторii' та Центри), 

дiяльнiсть яких спрямована на здiйснення I-П-IТД. 

3 .4 Лабораторii' та Центр и створюються наказом ректора i знаходяться 

в пiдпорядкуваннi проректора з науково-педагоriчно'i роботи. 

3.5 Лабораторi'i та Центри здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до 

затверджених ректором положень про них та проrрам 'ix дiяльностi. 
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3 .6 Базовим структур ним пiдроздiлом , що забезпечус здiйснення 1-П-IТ д 

в ДДПУ , с кафедра. 

3.7 Органiзацiю ННТД на факультетi, 'Ci планування та контроль 

здiйснюс науково-педагогiчний працiвник, призначений вiдповiдальним за 

наукову роботу. 

3.8 У ДЦПУ можуть бути передбаченi також iншi органiзацiйнi форми 

ННТ Д залежно вiд фiнансових i матерiально-технiчних можливостей, 

наявного науково-технiчного потенцiалу та перспектив розвитку. 

3.9 ДДПУ може бути засновником iнновацiйних структур рiзних типiв 

(науковi та технологiчнi парки, бiзнесiнкубатори тощо) . 

3.10 Виконання програм та проектiв фундаментальних прикладних 

дослiджень у ДДПУ здiйснюються колективами ( тематичними групами, 

творчими колективами тощо ), до складу яких входять науковi та науково

педагогi чнi працiвники, здобувачi вищо'i освiти , допомiжний персонал та в 

разi потреби залучаються фахiвцi iнших органiзацiй. 

3 .11 Органiзацiю та безпосередне керiвництво виконанням програми 

або проекту дослiджень i розробок здiйснюють науковi керiвники. У разi 

потреби можуть призначатись також вiдповiдальнi виконавцi програм 1 

просктiв, науковi консультанти, iншi вiдповiдальнi особи. 

4. ФIНАНСУВАННЯ 

4.1 Для здiйснення ННТ Д запроваджуеться принцип багатоканального 

фiнансування, у тому числi з використанням можливостей , яю надае 

входження Укра'iни в мiжнародний науковий простiр . 

4.2 Джерелами фiнансування ННТД у ДДПУ е кошти державного 

бюджету та кошти, одержанi на виконання науково-дослiдних робiт, надання 

освiтнiх i наукових послуг на замовлення юридичних та фiзичних осiб, iншi 

джерела вiдповiдно до чинного законодавства. 
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4.3 Науковi дослiдження i розробки ДДПУ, що проводяться за рахунок 

коштiв державного бюджету, фiнансуються Мiнiстерством освпи I науки 

У краi·ни за вiдповiдною бюджетною програмою. 

5. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНIЗАЦIЯ I ОБЛIК 

5 .1 Планування наукових дослiджень i розробок у ДДПУ здiйснюеться 

вiдповiдно до основних наукових напрямiв ДДПУ та найважливiших 

проблем фундаментальних i прикладних дослiджень у галузi природничих, 

технiчних i гуманiтарних наук. 

5.2 Основою планування ННТД в ДДПУ е: 

- план роботи ДЦПУ; 

- тематичний план науково-дослiдних робiт, яю виконуються за 

рахунок коштiв загального фонду державного бюджету Украi'ни; 

- тематичний план науково-дослiдних робiт, якi виконуються в межах 

основного робочого часу викладачiв; 

- план проведения м1жнародних, всеукраi'нських 

наукових конференцiй . 

репональних 

5.3 До тематичного плану науково-дослiдних робiт, що фiнансуються iз 

коштiв загального фонду державного бюджету Укра'iни, включаються 

фундаментальнi i прикладнi дослiдження та розробки за прiоритетними 

. . . . 
напрямами розвитку науки I техн1ки на шдстав1 проходження конкурсного 

вiдбору згiдно з Положениям про проведения конкурсного вiдбору 

Мiнiстерством освiти i науки Укра'iни наукових проектiв, якi виконуються 

пiдвiдомчими вищими навчальними закладами III-IV рiвнiв акредитацii' та 

науковими установами Мiнiстерства за рахунок коштiв загального фонду 

державного бюджету . 

5.4 До тематичноrо плану науково-дослiдних робiт, якi виконуються в 

межах основного робочого часу науково-педагопчних 
. . 

пращвниюв, 

включаються комплексю та 
. . . 
IНДИВ1Дуальн1 науково-досшдю роботи , 
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виконання яких здiйснюсться на кафедрах уюверситету ДДПУ протяrом 

двох-п'яти рокiв. 

5.5 План проведення м1жнародних, всеукраi'нських регюнальних 

наукових конференцiй щорiчно формусться на пiдставi пропозицiй кафедр. 

5.6 Науково-дослiднi роботи, що виконуються за рахунок коштiв 

державного бюджету, пiдляrають обов'язковiй ресстрацi'i в Укра'iнському 

iнститутi науково-технiчноi' експертизи та iнформацi'i. 

5.7 Фiнансово-господарська дiяльнiсть у сферi ННТД здiйснюсться на 

пiдставi затвердженого Мiнiстерством освiти i науки Укра'iни кошторису 

ДДПУ за вiдповiдними бюджетними програмами. 

5.8 За результатами ННТД в ДДПУ видаються збiрки наукових праць, 

монографi'i, навчальнi посiбники, пiдручники, публiкуються статтi, тези 

доповiдей на наукових конференцiях, захищаються кандидатськi i докторськi 

дисертацi'i, отримуються охороннi документи, а також складасться вiдповiдна 

звiтна документацiя: 

- щорiчнi звiти про наукову та науково-технiчну до Мiнiстерства освiти 

i науки Украi·ни; 

- щорiчнi звiти за формою державно'i статистично'i звiтностi №3-наука 

(рiчна) «Звiт про здiйснення наукових дослiджень i розробок»; 

- ЩОрl ЧНl ЗВIТИ 

Державному вищому 

про шдготовку науково-педагогiчних кадр1в у 

навчальному заклад~ «Донбаський державний 

педагогiчний унiверситет»; 

- пром1жн1 звпи про виконання науково-дослiдних робiт, що 

фiнансуються з коштiв загальноrо фонду державного бюджету Укра'iни; 

- заключю звпи про завершею науково-дослiднi роботи, що 

фiнансуються з коштiв загального фонду державного бюджету Укра'iни; 

- iндивiдуальнi рейтинrовi показники науково'i дiяльностi науково

педагогiчних працiвникiв та кафедр д;::(ПУ вiдповiдно до «Положения про 

рейтингове оцiнювання дiяльностi науково-педаrогiчних працiвникiв та 

кафедр в цiлому в Державному вищому навчальному закладi «Донбаський 
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державний педаrоriчний унiверситет» та iн. 

6. ВИКОНАВЦI НАУКОВО-ДОСЛIДНИХ РОБIТ 

6.1 Суб'ектами науково'i, науково-технiчно'i дiяльностi у ДДПУ € 

штатнi науковi та науково-педагогiчнi працiвники, здобувачi вищо'i освiти, 

керiвний склад закладу освiти, працiвники, що здiйснюють органiзацiю та 

координацiю дослiджень i розробок, пiдготовку фахiвцiв вищо'i квалiфiкацi'i. 

6.2 До виконання наукових, науково-технiчних робiт у ДДПУ можуть 

залучатися фахiвцi наукових установ, шдприемств та органiзацiй 

Нацiонально'i та галузевих академiй наук, iншi фахiвцi, що мають вiдповiдну 

квалiфiкацiю. 

6.3 Науково-педагогiчнi, науковi працiвники виконують дослiдження та 

розробки вiдповiдно до нацiональних, державних, галузевих та iнших 

програм i проектiв, тематичних плаюв, договорiв, завдань (технiчних 

завдань), 
. . . 
шдивщуальних плаюв, 

. . . . . 
несуть ВlДПОВIДЗЛЬНlСТЬ за яюсть 1 

своечаснiсть 'ix виконання, наукову та практичну цiннiсть, сусшльну та 

. . . . 
економ1чну корисюсть наукових 1 науково-практичних результапв. 

6.4 Складовою науково-технiчного потенцiалу ДДПУ е науково

дослiдна робота здобувачiв вищо'i освiти, яка реалiзуеться в таких формах: 

- науково-дослiдна робота, яка внесена до графiку освiтнього процесу 

(курсовi роботи, квалiфiкацiйнi роботи, практичнi та лабораторнi заняття з 

елементами дослiдницького характеру); 

- науково-дослiдна робота, яка виконуеться в позанавчальний час 

(робота з розробки держбюджетних, господарсько-договiрних науково

досшдних робiт, за м1жнародними грантами; у наукових гуртках та 

проблемних rрупах, що дiють при кафедрах, наукових школах, Лабораторiях 

i Центрах; участь у конкурсах студентських наукових робiт з природничих, 

техючних rуманiтарних наук, студентських ошмшадах, наукових 

конференцiях тощо ). 
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7. МIЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНIЧНЕ 

СПIВРОБIТНИЦТВО 

7.1 ДДПУ здiйснюЕ: науково-технiчне спiвробiтництво iз закладами 

освiти, орrанiзацiями, фiрмами та фондами зарубiжних краi·н, шш1 види 

науковоrо спiвробiтництва вiдповiдно до чинного законодавства Укра°iни
. 

7.2 Мiжнародне наукове та науково-технiчне спiвробiтництво ДДПУ 

спрямовано на: 

- участь у rрантових проrрамах €вропейського союзу (ERASMUS+, 

TEМPUS та iн.); 

. . . . 
- залучення до сшвпращ закордонних замовниюв та швесторш, 

укладання та виконання угод про спiвробiтництво iз закордонними 

унiверситетами, фiрмами, фондами та iншими органiзацiями на пров
едення 

дослiджень i розробок; 

- залучення коштiв закордонних замовникiв та мiжнародних 
фондiв i 

грантiв для фiнансування I-П--IТД; 

- участь у проrрамах мiжнародноi' академiчно°i мобiльностi ; 

- участь у мiжнародних проектах, виставках та ярмарках; 

- забезпечення проходження науковими, науково-педаrопчними 

працiвниками, здобувачами вищоi° освiти наукового стажуван
ня за кордоном, 

ознайомлення з передовими свiтовими досягненнями технiки
 i технологiй, 

приладами та науковим обладнанням; 

- публiкацiю за кордоном у провiдних наукових виданнях н
аукових 

результатiв, якi не€ конфiденцiйною iнформацiЕ:ю; 

- органiзацiю та участь у мiжнародних наукових та науково-практичних 

конференцiях, семiнарах, симпозiумах. 

8. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Положения вводиться в д1ю з наступноrо дня пiсля його 

затвердження наказом ректора. 
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8.2 Змiни та доповнення до Положения вноситься наказом ректора або 

наказом ректора за рiшенням вчено·i ради унiверситету або вiдповiдного 

дорадчого органу. У такому ж порядку Положения скасовуЕ:ться. 

8.3 Вiдповiдальнiсть за актуалiзацiю Положения та контроль за 

виконання його вимог несуть посадовi особи унiверситету вiдповiдно до 'ix 

функцiональних обо в' язкiв. 

РОЗРОБНИКИ ПОЛОЖЕННЯ: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 

Керiвник пiдроздiлу монiторингу 

якостi вищо·i освiти 

Фахiвець пiдроздiлу монiторингу 

якостi вищо'i освiти 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно'i роботи 

~ Т.В.Шулик 

Ю. Д. Ольховська 
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