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1. Загальні положення 

1.1. Положення про наукові школи Львівського національного 

університету природокористування (далі – Положення) врегульовує питання, 

пов’язані з утворенням та функціонуванням наукових шкіл у Львівському 

національному університеті природокористування (далі – Університет). 

1.2. Наукова школа Університету – це колектив учених, що працюють у 

структурних підрозділах Університету за певним напрямом наукових досліджень 

під керівництвом відомого вченого (вчених). Колектив наукової школи упродовж 

тривалого часу виконує на високому науковому рівні фундаментальні та 

прикладні дослідження актуальних проблем, має вагомі наукові досягнення, 

дотримується єдиних підходів до організації професійного наукового пошуку та 

здійснення науково-педагогічної діяльності.  

1.3. Наукова школа складається з керівника – провідного вченого (як 

правило, доктора наук) та діючого колективу (членів) наукової школи – не 

менше п’яти осіб, які здобули науковий ступінь доктора чи кандидата наук 

(доктора філософії) та працюють над вирішенням актуальних наукових проблем 

у певній галузі науки або на перетині наук.  

Керівником наукової школи є авторитетний у науковому товаристві 

вчений, штатний працівник університету, який розробляє фундаментальні та 

прикладні положення науки, продукує нові ідеї й напрями досліджень, здійснює 

керівництво здобувачами наукового ступеня, здатний забезпечити на високому 

організаційному рівні реалізацію проектів наукових досліджень.  

Забезпечуючи формування історичних традицій та принципів наукової 

етики, до представників наукової школи Університету відносяться вчені, які з 

різних причин не провадять наукову діяльність, але в минулому здійснили 

вагомий вклад у формування наукової школи, підготовку наукових кадрів вищої 

кваліфікації.   

1.4. Наукова школа здійснює науково-дослідницьку, науково-методичну, 

науково-педагогічну, патентну діяльність відповідно до цього Положення, 

керуючись нормативно-правовими актами Верховної Ради України (зокрема 

Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”), Президента України та Кабінету Міністрів України, Міністерства 
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освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, 

Статутом університету.   

 

2. Мета та основні завдання та види діяльності наукової школи  

2.1. Метою діяльності наукової школи є організаційне забезпечення 

колективної творчої наукової діяльності, спрямованої на здобуття і практичне 

використання якісно нових, оригінальних, значущих у певній науковій галузі 

знань. 

2.2. Основні завдання діяльності наукової школи: 

- створення організаційних умов для продукування наукових знань вченими 

університету; 

- сприяння трансферу наукового доробку вчених Університету в практику 

діяльності суб’єктів господарювання, органів державної влади і місцевого 

самоврядування; 

- збереження традицій і цінностей наукової школи, залучення молодих 

поколінь дослідників до розвитку відповідного наукового напряму; 

- розвиток середовища творчості, обміну науковими ідеями,відкритості для 

наукових дискусій; 

- популяризація отриманих результатів наукових досліджень. 

2.3. Основні види діяльності наукової школи: 

- створення та координація діяльності проблемно-пошукових науково-

дослідних груп з числа наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів 

і студентів Університету, вчених інших наукових організацій; 

- пошук фінансового забезпечення колективних та індивідуальних наукових 

досліджень членів наукової школи через отримання грантів, виконання наукових 

проектів на замовлення; 

- керівництво членами наукової школи дисертаційними дослідженнями та їх 

участь у захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня; 

- забезпечення функціонування періодичних наукових видань Університету 

через участь у редколегії та рецензування наукових статей, підготовка й 

рецензування одноосібних та колективних наукових монографій, підручників і 

навчальних посібників; 
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- участь в організації та проведенні наукових заходів різного рівня 

(конференцій, семінарів, круглих столів). 

 

3. Права та обов’язки наукової школи 

3.1. Керівник і члени наукової школи мають право: 

- отримувати від Університету всебічну підтримку з формування та розвитку 

наукової школи, виходячи з наявних у розпорядженні Університету фінансових, 

матеріально-технічних та інших ресурсів і чинних нормативно-правових актів, 

що регламентують їх використання; 

- залучати талановиту молодь до розвитку наукової школи; 

- залучати до наукових досліджень учених інших спеціальностей – штатних 

працівників університету та інших вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних 

закладів, наукових установ і організацій; 

- звертатися до керівництва Університету з питань визначення пріоритетних 

напрямів наукових досліджень в Університеті, координації програм наукових 

досліджень, підтримки участі в конкурсах проектів наукових досліджень і 

розробок; 

- представляти Університет у міжнародних наукових програмах, наукових 

заходах за межами Університету та країни; 

- здійснювати подання (за підписом керівника наукової школи) щодо 

нагородження, преміювання та інших форм відзначення за результативність 

проведення науково-дослідної роботи учених, задіяних у діяльності наукової 

школи.   

3.2. Керівник наукової школи зобов’язаний: 

- забезпечувати організацію всіх видів діяльності наукової школи у рамках 

компетенцій, визначених цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами; 

- звітувати з визначеною періодичністю про діяльність наукової школи 

перед Вченою радою університету.  

3.2. Члени наукової школи зобов’язані: 

- брати участь у наукових заходах та проєктах наукової школи, 

реалізовуючи власні наукові інтереси та враховуючи наукові інтереси інших 

вчених наукової школи; 
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- популяризувати результати діяльності наукової школи серед наукової 

громадськості, суб’єктів господарювання, органів державної влади і місцевого 

самоврядування; 

- звітувати про результативність власної наукової діяльності перед 

керівником наукової школи.  

 

4. Порядок затвердження, оцінка діяльності та умови припинення 

наукових шкіл 

4.1. Наукові школи (їх назва, керівники, тематика наукових досліджень) 

визначаються вченими радами профільних факультетів Університету, 

розглядаються та затверджуються на засіданні Вченої ради Університету.  

У клопотанні, яке подається до вченої ради Університету про затвердження 

наукової школи, зазначають: 

- назву наукової школи; 

- відомості про керівника (у т. ч. основні наукові відзнаки та досягнення, 

участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації тощо); 

- відомості про основних членів наукової школи, виходячи з п. 1.3 цього 

Положення; 

- найбільш вагомі наукові результати дослідників, що формують наукову 

школу; 

- основні напрямки наукових досліджень у рамках наукової школи. 

4.2. У разі неможливості виконання керівником наукової школи його 

обов’язків вчена рада профільного факультету подає Вченій раді Університету 

пропозиції щодо іншої кандидатури на відповідну посаду.  

4.3. Вченою радою Університету формується перелік наукових шкіл 

Університету (див. додаток). Колективи, що отримали статус наукових шкіл, 

повинні підтверджувати його результатами своєї науково-педагогічної 

діяльності, виконанням відповідних планів і зобов’язань. 

4.4. Керівник наукової школи один раз у 4 роки до 30 грудня подає до 

Вченої ради університету звіт про основні досягнення наукової школи за 

відповідний період, у якому визначає найбільш вагомі результати за окремими 

видами її діяльності. Вчена рада Університету розглядає та дає оцінку звіту про 

діяльність наукової школи на першому після його подання засіданні.  
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4.5. Вчена рада Університету має право вимагати звіт про діяльність 

наукової школи в інші (позапланові) терміни, зазначаючи необхідність такого 

кроку. 

4.6. Рішення про припинення існування наукової школи приймається 

Вченою радою Університету. Підставами для такого рішення можуть бути:  

- негативна оцінка звіту про діяльність наукової школи Вченою радою 

Університету; 

- розпад з різних причин колективу вчених, що формують ядро наукової 

школи, зокрема відсутність кандидатур на посаду керівника наукової школи; 

- трансформація напрямів наукових досліджень, що зумовила необхідність 

розформування чи реорганізації наукової школи. 

 

5. Внесення змін і доповнень до Положення 

5.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносять у тому ж порядку, що 

діє для його затвердження. 
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Додаток 

 

НАУКОВІ ШКОЛИ  

Львівського національного аграрного університету 

(станом на 11.05.2022 р.) 

 

Наукова школа Керівник наукової школи  

Еколого-біохімічні механізми 

формування і збереження 

навколишнього середовища 

Д.б.н., професор, академік НААН 

України Снітинський В. В. 

Інтенсивні технології вирощування 

польових культур 

Д.с.-г.н., професор, член-кореспондент 

НААН України Лихочвор В. В. 

Моделювання і оптимізація процесів і 

систем агроінженерії  

К.т.н., професор Ковалишин С. Й. 

Енергоощадність та відновлювальні 

джерела енергії 

К.т.н., професор Боярчук В.М. 

Управління виробничими та 

інформаційними системами 

агропромислового виробництва  

Д.т.н., професор Тригуба А. М.  

Удосконалення механізму підвищення 

ефективності агропромислового 

виробництва 

Д.е.н., професор Черевко Г. В.  

Формування механізмів соціально-

економічного розвитку сільських 

територій 

Д.е.н., професор Губені Ю. Е. 

Наукові та методичні засади 

землеустрою, кадастру і раціонального 

землекористування 

Д.е.н., доцент Ковалишин О. Ф.  

Експериментальні дослідження 

сталебетонних, торкретбетонних, 

фібробетонних конструкцій та 

моделювання їх роботи 

Д.т.н., професор Лучко Й. Й. 

 

 


