
 

 

3.3. Проблеми, шляхи та перспективи створення  
і розвитку наукових та науково-методичних шкіл  

мовою документів 

Проректорам, деканам, 
завідувачам кафедрами, 
докторам наук 

 
 

Розпорядження № 1 від 27.09.01 
 
У межах підготовки засідання Вченої ради МФ НаУКМА на жовтень 2001 року про-

поную усім керівникам структурних підрозділів, провідним вченим філії підготувати 
пропозиції до питання: 

“Проблеми, шляхи, перспективи створення та розвитку наукових і науково-
методичних шкіл”. 

Пропозиції надати до 3 жовтня 2001 року проректору з наукової роботи О.П. Меща-
нінову. 

 
Ректор       Л.П. Клименко 

 
Шановний (на) ___________________________________________________ 
Прошу Вас висловити власну думку щодо розв’язання питання “Проблеми, шляхи, 

перспективи створення та розвитку наукових і науково-методичних шкіл”. 
Становлення і подальший розвиток академії значним чином залежить від формуван-

ня у науковому середовищі ВНЗ потужних наукових та науково-методичних шкіл. 
Враховуючи Ваш досвід наукової діяльності, просимо до 03.10.2001 р. представити 

власні пропозиції щодо створення і розвитку відповідно до напрямку Вашої діяльності та 
під Вашим керівництвом наукової та науково-методичної школи. 

 
Проректор з наукової роботи     О.П. Мещанінов 
 

Міркування провідних науковців МФ НаУКМА щодо питання  
“Проблеми, шляхи та перспективи створення і розвитку наукових  

та науково-методичних шкіл” 
 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 



 

 

 
У відповідності до розпорядження ректора про висловлення пропозицій щодо розв’я-

зання питання “Проблеми... науково-методичних шкіл” висловлюю свою думку. 
Для створення наукових та науково-методичних шкіл потрібні: 2. Наявність вчених, 

які здатні створити такі школи. На кафедрі є 4 доктори наук, але один із них – проф. Кут-
ковецький В.Я. – відомий фахівець у галузі електротехніки, а не комп’ютерних наук, 
тому, хоч він і приносить багато користі кафедрі й університету в цілому, але про ство-
рення під його керівництвом школи у найближчий час, мабуть, не можна говорити пози-
тивно. Найбільш реальні шанси створити свої школи – у проф. Кондратенка Ю.П. та 
проф. Рябенького В.М. По-перше – вони не пенсійного віку. По-друге – вони прийшли з 
УДМТУ і мали там аспірантів, тому якщо ми зможемо створити умови для їх залучення 
до МФ НаУКМА (про труднощі – див. нижче), то, враховуючи науковий потенціал обох, 
є реальний шанс створити такі школи. Що стосується мене (д.т.н. Фісун М.Т.), то ситуація 
трохи складніша. Якщо не враховувати пенсійний вік, то ще залишається проблема ство-
рення наукового колективу. Мої колишні молодші й здібні колеги по НДІ “Центр” вже 
знайшли себе в інших фірмах, очолили у багатьох установах інформаційно-
обчислювальні центри. Запросити їх на роботу до нас неможливо, тому що у більшості з 
них немає вченого ступеня (у галузевому НДІ він не мав особливого значення). А робити 
ставку на фахівців пенсійного віку навряд чи доцільно. Тому ставку можна робити тільки 
на своїх випускників (про труднощі – див. п. 4). 

2. Час, якого у нас було ще недостатньо. Поки що ми займаємося, за великим рахун-
ком, акредитаційними справами. 

3. Матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень. Так, для кафедри 
комп’ютерних технологій потрібно мати 2-3 лабораторії для проведення досліджень у галу-
зі: 

• комп’ютерних систем реального часу; 
• операційних систем; 
• комп’ютерних мереж; 
• розподілених баз даних, багатовимірних баз даних, технологій “клієнт-сервер”; 
• нейрокомп’ютерів та паралельного програмування; 
• інформаційно-обчислювальних комплексів автоматизованих систем.  
Такої матеріально-технічної бази кафедра комп’ютерних технологій не має. Якщо у 

нас у філії є краща у нашому місті матеріально-технічна база для проведення лаборатор-
них робіт та практичних занять з інформатики та інших комп’ютерних дисциплін загаль-
ного типу для студентів усіх спеціальностей, якщо у нас усі викладачі мають доступ до 
комп’ютерів і мережі Інтернет для роботи з текстовою та графічною (ілюстративною) 
інформацією і з електронними таблицями та простими базами даних, то спеціалізованих 
лабораторій для проведення досліджень у галузі комп’ютерних наук немає, а на комп’ю-
терах, що знаходяться в університетській мережі, проводити дослідження за вказаними 
напрямками неможливо. Звичайно, що матеріально-технічна база включає не тільки ком-
п’ютери, а ще й інше обладнання, але комп’ютери складають основну її частину. 



 

 

4. Залучення студентів, бакалаврів, магістрантів і аспірантів для участі в наукових 
дослідженнях. На жаль, реальне становище таке, що молодь не бажає працювати у систе-
мі ВНЗ. Наприклад, із випуску 2001 р. ніхто зі спеціалістів-комп’ютерщиків не забажав 
залишитися на кафедрі. Попереднє опитування магістрантів свідчить про те ж саме. Від-
штовхує, у певній мірі, випускників від аспірантури також практична неможливість за 2 
роки написати дисертаційну роботу і захистити її, що б забезпечило хоч якийсь приєм-
ний фінансовий рівень молодої людини. 

 
Пропозиції 

 
1. Створити у 2001/2002/2003 н.р. дві спеціалізовані комп’ютерні лабораторії: одну для 

наукових досліджень у галузі hardware, другу – у галузі software. 
2. Вирішити питання матеріального стимулювання викладачів, що займаються глибо-

кими науковими дослідженнями, та молодих дослідників, що займаються під їх кері-
вництвом. Визначення приоритетних і певним чином фінансованих наукових дослі-
джень розглянути на засіданні Вченої ради. 

3. Створити інші умови (приміщення, устаткування і т.ін.) для творчих колективів. 
4. Вирішити питання встановлення 3-річного терміну навчання в аспірантурі НаУКМА 

для комп’ютерних спеціальностей. 
 
Завідувач кафедри комп’ютерних технологій, 
д.т.н., професор       М.Т. Фісун  
 
 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 
1. Проблеми 
1.1. До наукової школи потрібно залучити обдарованого студента й зробити з нього 

кращого фахівця. 



 

 

Виникають проблеми: зарплата аспіранта + майбутня зарплата майбутнього науков-
ця + переманювання вищою платою у фірми + безперспективність праці наукового кері-
вника у зв’язку з переманюванням. 

1.2. Слабкість матеріальної бази для наукової праці: 
• немає потрібної інформації (періодичних видань, нових книжок, матеріалів конферен-

цій); 
• не видаються книжки України. Ми ледь встигаємо знайомитися з програмними проду-

ктами провідних фірм в умовах відсутності у достатній кількості потрібних книжок; 
• утруднення в участі в наукових конференціях (навіть для науковців); 
• вимоги виконання наукових робіт, не вкладаючи в них жодної копійки, веде до дегра-

дації. Немає обладнання, приміщення, матеріалів, грошей; 
• відсутність гарантованої матеріальної допомоги у виконанні робіт (“Просіть, і ми до-

поможемо” – це не гарантія, на такій основі будувати життя не можна). 
1.3. 2 роки аспірантури – це занадто короткий термін, щоб зробити доповідь, надру-

кувати 5-12 статей, здати мінімум, оформити й захистити дисертацію. 
Невизначеність становища аспіранта (після 2-х років напруженої праці може не захи-

стити дисертацію) може компенсуватись лише майбутньою зарплатою. 
 
2. Шляхи подолання кризи 
2.1. Виділити приміщення для роботи аспірантів. Їм передати застарілу техніку для 

експериментів. 
2.2. Кафедри повинні оновлюватись (за рахунок аспірантів та обдарованих випускни-

ків НАУКМА – не аспірантів). 
2.3. Залишати у НАУКМА випускників як лаборантів і надавати їм можливість за-

йматися науковою роботою. 
2.4. Більше уваги приділяти доповідям, статтям, науковим звітам: вони повинні спер-

шу проходити апробацію на кафедрі. 
 
 
 
Професор кафедри комп’ютерних технологій, д.т.н.   В.Я. Кутковецький  
 
 
 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 
Критерії оцінки наявності наукової школи 
 
Будь-яка наукова школа повинна мати ряд особливих рис, серед яких головними є: 



 

 

1. Напрямок наукових досліджень. 
2. Люди, які працюють над цим напрямком. 
3. Результати досліджень (наукові: статті, авторські свідоцтва, монографії, конференції; 

практичні: договірні роботи, загальний обсяг економії). 
4. Визнання наявності школи: відкриття Наукової ради із захисту дисертацій; прове-

дення конференцій на базі школи; наявність державних нагород. 
 
Наявність наукової школи визначити важко через необхідність аналізу багатьох кри-

теріїв. Задача в цьому випадку полягає в тому, щоб визначити не лише кількість, але і 
якість виконаної роботи. Небезпечним може виявитися надмірне захоплення врахуван-
ням великої кількості показників наукової роботи. 

При формальному розв’язанні будь-якої задачі треба використати формальні підходи 
до неї. З цією метою можна використати критерій прийняття рішень з використанням 
вагових коефіцієнтів: 

 
де F0 – критерій наявності наукової школи в умовних балах (наприклад, в умовній 

кількості кандидатів наук, працюючих в науковій школі); Wj – ваговий коефіцієнт, який 
переводить результати праці школи Fj в умовні бали (в умовних к.т.н.); Fj – конкретний 
результат праці наукової школи; F – розраховане значення критерію прийняття рішень. 

 
Приклад. Розглядаємо колектив людей, які працюють над екологічною проблемою 

“Вплив гербіцидів на питну воду” у складі: 3 д.т.н., 4 к.т.н., 3 аспіранти. За вказаними 
темами вони мають: 1 монографію; 35 статей, надрукованих після захисту дисертації; 4 
доклади на міжнародній конференції. Визначити наявність наукової школи за умови, що 
F0 = 15 к.т.н. (тобто умовний бал вимірюється як умовний к.т.н., як основа будь-якої шко-
ли). 

Розв’язання: 
 

F = Wд.т.н.·3д.т.н.+Wк.т.н.·4к.т.н.+Wасп.·3+Wмон.·1+Wст.·35+Wд.·4 = 
= 3·3+1·4+1/4·3+1·1+1/12·35+1/6·4 =9+4+3/4+1+35/12+2/3 = 18 к.т.н. ≥ 15 к.т.н. 

Висновок. Школа існує. 
Недолік. Вагові коефіцієнти мають суб’єктивний характер. 
 
Професор кафедри комп’ютерних технологій, д.т.н.   В.Я. Кутковецький  

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 
Питання “Проблеми, шляхи та перспективи створення в розвитку наукових та науко-

во-методичних шкіл” є актуальним з наступних причин: 
 

,
1

0∑
=

≥=
m

j
jj FFWF



 

 

1. Наукова робота для молоді фінансово неприваблива, тому треба розробляти ціле-
спрямовані заходи для залучення талановитої молоді до наукової роботи. Кращих 
умов, ніж у наукових школах, де збираються молоді колеги, не існує. 

2. Це підвищує науковий рівень закладу, на базі якого відбувається школа. 
3. Це дозволяє підтримувати міжрегіональні і міжнародні відносини між колегами, що, 

з одного боку, підтримує їх професійний рівень, а з іншого – часто відкриває додат-
кові фінансові джерела. 

4. За рахунок внесків сторонніх учасників школи можуть бути необтяжливими з фінан-
сової точки зору і навіть давати зиск. 

 
Отже, виходячи з цього, можна винести наступні пропозиції: 
 
1. Проводити школи о теплій порі року (в перших числах вересня або у липні), коли 

Миколаїв приваблюватиме гостей як південне місто. 
2. Залежно від фінансових можливостей: 

• а) провести першу школу в місті і з’ясувати її потенціал, наступні школи 
проводити на базах відпочинку; 

• б) першу школу провести в курортних умовах, що дозволить одразу розши-
рити коло учасників. 

3. Розробити “фірмовий” розклад засідань та інших заходів (наприклад, включити по-
їздки до Ольвії чи на Кінбурн), атрибутику тощо. 

4. Моєму напрямку діяльності відповідала б школа “Автоматизація проектування елек-
трообладнання”. 

 
Старший викладач кафедри комп’ютерних 
технологій, к.т.н.         М.В. Турти  
 
 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 
Пропозиції кафедри фізико-математичних наук до розв’язання питання  

“Проблеми, шляхи та перспективи створення і розвитку наукових та науково-
методичних шкіл” (жовтень 2001 р.) 



 

 

 
 

Завідувач кафедри фізико-математичних наук, д.т.н.   В.М. Бандура 

Номер 
з/п 

Прізвище викладача Пропозиції 

1 Бандура Віктор Миколайович 
д.т.н., доцент 

Створення наукової школи з проблеми дослі-
дження відновлювальних джерел енергії. В ро-
боті планується залучати студентів-екологів 

2 Дихта Леонід Михайлович 
д.т.н., професор 

1) Першочергова задача – ІV рівень акредитації. 
2) Відкриття нових спеціалізацій технічного 
спрямування з подовженням терміну підготовки 
аспірантів до 3 років. 
3) Створити ВАКівський науковий журнал. 
4) Створення Спецiалізованої Вченої ради із 
захисту дисертацій. 
5) Створення лабораторно-експериментальної 
бази 

3 Лейфура Валентин  
Миколайович  
к.ф.-м. н., професор 

Створення навчально-методичного комплексу та 
дидактичних матеріалів у вигляді модулів з ма-
тематики для шкіл економічного профілю, еко-
номічних спеціальностей вузів І і ІІ рівнів та ІІІ і 
ІV рівнів акредитації. Комплекс передбачає фор-
мування державних стандартів освіти з матема-
тики та програм для навчальних закладів еконо-
мічного профілю, навчальних модулів, посібни-
ка, підручника 
 

4 Трунов Олександр  
Миколайович к.т.н., доцент 

Створити колектив, що буде працювати у напря-
мку “Розробка програмного та апаратного забез-
печення систем реального часу” 



 

 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 
На факультеті політичних наук розпочалася робота по формуванню таких наукових 

напрямів: 
1. Дослідження проблем історичного краєзнавства. Науковий керівник – заслужений 

працівник освіти України, д.і.н., професор, зав. кафедрою історії та філософії Тригуб 
П.М. 

2. Вирішення актуальних наукових проблем політичного, соціально-економічного та 
духовного розвитку регіону, що є метою Центру політичних досліджень. Науковий 
керівник – д.і.н., проф., декан факультету політичних наук Багмет М.О. 

3. При Центрі планується створення таких лабораторій: 
• лабораторія дослідження спадщини В.Н. Каразіна (керівник Ніколаєнко Н.О., науко-

вий консультант – проректор Мещанінов О.П.); 
• лабораторія дослідження громадсько-політичної діяльності М.М. Аркаса (керівник – 

Андріяш В.І., науковий консультант – проф. Багмет М.О.); 
• лабораторія дослідження феномена українського козацтва (керівник Семеліт С.М., 

науковий консультант – генерал-хорунжий козацьких військ Ракуленко В.В.). 
4. Зав. кафедрою політології, д.і.н., проф. Колісніченко А.І. працює в напрямі дослі-

дження історії державного будівництва, політичної думки та проблем сучасної сис-
теми влади. 

5. Зав. кафедрою соціальної роботи, доктор пед. наук, в.о. професора Букач М.М. роз-
робляє напрями дослідження соціальної педагогіки. 

6. Канд. пед. наук, доцент Козляковський П.А. планує відкрити науково-дослідну соці-
ально-психологічну лабораторію. 

7. Канд. політичних наук, доцент, докторант Іванов М.С. керує науковим студентським 
гуртком “Політолог” і досліджує проблеми формування політичної свідомості моло-
ді України. 

8. Канд. педагогічних наук, доцент Хорунжий А.Ф. працює в напрямку теоретичних та 
прикладних аспектів застосування комунікативістики в соціальному управлінні. 

 
(Жовтень 2001 р.) 
Декан факультету політичних наук,  
д.і.н., професор         М.О. Багмет 
 
 



 

 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 
Вашу пропозицію щодо створення і розвитку наукової та науково-методичної роботи 

в МФ НаУКМА одержала в кінці робочого дня 20.12.02 року, проте, у відповідності з 
роботою, яку вже зараз проводжу, пропоную тему під умовною назвою “Використання 
оригінальних англо-американських джерел із застосуванням засобів нової інформаційної 
технології у підготовці студентів нашого філіалу до подальшої діяльності”. Особисто 
використовую статті з трьох американських енциклопедій, які маю, книги про Україну, 
видані англійською мовою в США, статті з журналів і збірників та записи на компакт-
дисках тощо. 

Вважаю, що ця тема відповідає можливостям нашого навчального закладу, що за 
досить короткий проміжок часу став найпрестижнішим у нашому регіоні. Тема піде на 
користь багатьом нашим вихованцям. В той же час хочу сказати, що у нас ще не створені 
належні умови для тих, хто намагається підняти роль Академії в розвитку науки та мето-
дики, якщо це не стосується безпосередньо дисертаційних робіт, у нас зведені до нуля 
безпосередні контакти між науковцями з різних вузів, які намагаються розказати про 
свою роботу іншим і в той же час можуть познайомитися з роботою, яка ведеться поза 
нашим навчальним закладом. Не чула, щоб комусь з наших науковців надавалися відря-
дження для участі в наукових та науково-методичних форумах, а декани, як правило, 
негативно реагують на спроби взяти участь в таких форумах в робочий час. Я особисто 
використовую для цього при можливості власну відпустку – цього року у серпні взяла 
участь у роботі Українського історичного клубу в місті Москві, а потім – у ІІІ Всесвіт-
ньому Форумі Українців в Києві, про що повідомляла нашу громадськість на Могилянсь-
ких читаннях у вересні. Долання труднощів такого роду – далеко не найкращий шлях до 
того, щоб наша Академія і в цьому плані займала належне місце. 

 
 
(Жовтень 2001 р.) 
Доцент кафедри англійської мови    Т.М. Біла  
 
 
 



 

 

Проректору з наукової роботи Мещанінову О.П. 
 

Перспективи створення та розвитку наукових і науково-методичних шкіл 
(Інформація на засідання Вченої ради 10.01.2002 р.) 

 
Кафедра української філології та всесвітньої літератури має на меті: 
 
Продовжити роботу щодо накопичення інформації на сайті “Сучасна українська літе-

ратура” в Інтернеті; започатковувати роботу в напрямку створення науково-методичного 
центру (конференції, зустрічі з авторами...). 

Започаткувати наукові, науково-методичні, культурні зв’язки та обмін з Європейсь-
ким слов’янським світом (Польща). 

Розробляти й впроваджувати в практику викладання спецкурси (спецсемінари, факу-
льтативи) в аспекті власних наукових досліджень. 

 
Завідувач кафедри української філології  
та всесвітньої літератури к.пед.н., доцент     О.В. Крутоголова  
 
 
 

3.3.1. Матеріали засідання Вченої ради Миколаївської філії  
Національного університету “Києво-Могилянська  
академія” від 10 січня 2002 року до питання “Проблеми, 
шляхи та перспективи створення і розвитку наукових та 
науково-методичних шкіл” 

 
Стисло визначимо блоки проблем, які потребують вирішення. 
 
Професорсько-викладацький склад: 
• Динамічний характер формування. 
• Відсутність сталих творчих колективів науковців. 
• Завантаженість навчальною роботою, у тому числі у різних ВНЗ. 
• Недостатній рівень володіння англійською мовою. 
• Широкий спектр історично сформованих напрямків наукової роботи. 
 
Ресурсні: 
• Недостатня кількість приміщень для організації наукової діяльності. 
• Обмеження фінансування, у тому числі для участі у наукових міжнародних та інших 

конференціях. 



 

 

Організаційні: 
• Відсутність повного складу власних фахових видань, які включені до переліку ВАК 

України. 
• Відсутність широкого складу власних спеціалізованих рад з питань захисту результа-

тів наукових досліджень. 
• Відсутність інтегрованих навчальних та наукових планів діяльності. 
 
Соціально-психологічні: 
• Недостатня привабливість кар’єри науковця та викладача у державі. 
• Консервативні уявлення частини професорсько-викладацького складу щодо зобов’я-

зань держави по фінансуванню науково-дослідної роботи (НДР) з держбюджету. 
 
Якщо існує фінансування НДР, тоді студенти можуть залучатися до виконання за-

вдань на платній основі. Цей факт є дуже суттєвим, оскільки рівень стипендії недостат-
ній для сучасних умов життя у суспільстві. 

Якщо відсутнє фінансування НДР, тоді участь студентів у наукових дослідженнях 
носить епізодичний характер. Більш того, існує гостра проблема переманювання кращих 
студентів фірмами, що обіцяють вищу зарплатню. Низький рівень оплати праці науков-
ців не підвищує мотивацію студентів до заняття науковою діяльністю. Це призводить до 
безперспективності праці наукового керівника. 

Висновок 1. Потрібно створювати необхідні умови для організації наукової роботи. 
В університетах саме студенти є найбільш активними допоміжними виконавцями науко-
вих досліджень, ресурсом. Найбільш реальний шлях поєднання навчання та наукової 
діяльності – це впровадження індивідуальних навчальних планів на підґрунті освітньо-
наукових авторських програм професорів та доцентів кафедр. 

 
Шляхи та перспективи 
 
Створення освітньо-наукових програм і на їх підґрунті індивідуальних навчальних 

планів для активних груп студентів базується на наступних умовах. 
1. Потрібно змінити структуру календарного графіка навчання та навчального плану 

як для забезпечення умов для наукової діяльності студентів, так і для читання лекцій 
викладачами НаУКМА у МНУ КМА. 

2. Перебудова структури календарного графіка навчання та навчального плану органі-
заційно забезпечує розробку та впровадження модульної технології навчального 
процесу. 

3. Нормативний обсяг у 139 навчальних кредитів у бакалавраті в межах діючого зако-
нодавства доцільно розвантажити. Шлях до цього – встановлення мінімально допус-
тимої норми аудиторних занять у 33% від загальної. 

4. Левову частину у 67%, яка відведена для самостійної роботи студентів, спрямувати 
на виконання НДР, завдань, що сформульовані творчою групою викладачів, які пра-
цюють на курсі. 



 

 

5. Вагому частину з додаткових навчальних послуг (170-139 = 31) з 31 навчального 
кредиту передати саме цій творчій групі викладачів для впровадження індивідуаль-
ної форми навчання шляхом виконання НДР відповідно до індивідуального навчаль-
ного плану студентів. 

6. За успішне виконання завдань з НДР за індивідуальним навчальним планом творча 
група викладачів проводить атестацію студентів у формі публічного захисту отрима-
них результатів. 

7. За рішенням творчої групи викладачів найбільш результативні студенти звільняють-
ся від сплати за додаткові навчальні послуги на наступний рік шляхом зарахування 
НДР як однієї з можливих форм організації відпрацювання зазначеної платні. 

 
Аспірантура 

 
Висновок 2. Наступним кроком щодо створення більш привабливих умов для вико-

нання наукових дисертаційних досліджень є продовження терміну навчання в аспіранту-
рі до 3 років. В Україні, наскільки нам відомо, немає жодного ВНЗ, в тому числі і з 2-
річною магістратурою, де термін навчання в аспірантурі складає 2 роки. 

З метою підвищення вимог до виконання планів дисертаційних робіт аспірантами 
пропонуються наступні заходи: 

1. Постійний семінар аспірантів та наукових керівників – “Стан, проблеми та перспек-
тиви виконання дисертаційних досліджень аспірантами” – лютий, щорічно. 

2. Затвердження тем дисертаційних досліджень та оформлення їх як державних робіт з 
відповідним календарним планом та реєстрацією – грудень, щорічно. 

3. Публічний захист на науково-технічній раді результатів та календарного плану ви-
конання дисертаційних досліджень – жовтень, щорічно. 

 
Спільні спеціалізовані ради із захисту докторських  

(кандидатських) дисертаційних досліджень 
 
Умовою побудови самоврядного університету, його розвитку є наявність в його скла-

ді провідних наукових і науково-методичних шкіл, які б були визнані як в Україні, так і у 
всьому світі. 

Становлення власних провідних наукових і науково-методичних шкіл – процес дов-
готривалий. Природним етапом його розвитку є утворення власних спеціалізованих вче-
них рад із захисту дисертаційних досліджень. 

Логічним завершенням дисертаційного дослідження є захист отриманих результатів 
та здобуття наукового ступеня доктора або кандидата наук. 

Вважаємо, що властивості незалежного, автономного ВНЗ НаУКМА отримав лише в 
результаті утворення ВАКом України спеціалізованої Вченої ради Д26.08.01 з захисту 
докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 05.17.18 – Мембрани і мем-
бранні технології (технічні науки). Цим кроком сформована безперервна технологія під-
готовки власних науковців у межах цілісного комплексу КМА: бакалаврант, спеціаліст, 
магістрант, аспірант, докторант. 



 

 

Висновок 3. Наступним кроком розвитку КМА є утворення спільної спеціалізованої 
вченої ради із захисту докторських (кандидатських) дисертаційних досліджень за спеціа-
льностями: 

• 07.00.01 – Історія України; 
• 07.00.02 – Всесвітня історія; 
• 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки; 
• 23.00.03 – Політична культура та ідеологія. 
Необхідно відмітити протиріччя, що торкаються спеціальності 03.00.16. – Екологія. 

Відповідно до сучасних положень ВАК України фахівцям, які захищають дисертаційні 
дослідження за цією спеціальністю, встановлюється науковий ступінь не з екології. Це 
може бути чи з сільськогосподарських наук, чи з біології, чи з медицини. 

Це відбувається, на наш погляд, тому, що екологія трактується як соціобіологія, тео-
ретична цілісність якої ще не складена, і вона по суті являє емпіричну міждисциплінарну 
галузь. На нашу думку, такою метатеоретичною галуззю є на сьогодні загальна теорія 
систем і її математизована гілка – системологія, що відповідає ідеї фундаментальності 
системних законів і принципів. 

Висновок 4. Саме в цьому напрямку слід розвинути паспорт спеціальності 
“Екологія” та обґрунтувати доцільність введення у класифікатор наук рубрики – 
“Екологічні науки”. 

  
Науково-методичні видання 

 
У всесвітній науковій практиці прийнято визначати рівень значущості наукових дос-

ліджень по кількості посилань на наукові публікації. Тому цілком природною є пропози-
ція, що після завершення кожного навчального року весь професорсько-викладацький 
склад звітує про виконання частин “Науково-методична” та “Наукова” роботи індивідуа-
льного плану рукописами: статей; навчальних посібників; підручників; монографій; ме-
тодичних вказівок і таке інше.  

Видання науково-методичних матеріалів можливе лише за наявністю роботи. Осно-
вою наукової та науково-методичної роботи слугуватимуть інтегровані навчальні плани 
відповідно до експериментальних освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, 
які потрібно динамічно розвивати в межах визначеного для обговорення наукового на-
прямку сучасних наукових досліджень – “Науково-освітнє забезпечення розвитку МФ 
НаУКМА як вищого навчального закладу нового типу”. 

Висновок 5. Потрібно в обов’язковому порядку готувати та видавати щорічний дові-
дник МФ НаУКМА та здійснювати порівняльний аналіз із минулим періодом роботи. 

Формування та друк компоративного довідника сприятиме подальшому та постійно-
му пошуку шляхів спільної діяльності та досягненню місії і перемозі у конкурентній бо-
ротьбі МФ НаУКМА як ВНЗ нового типу. 



 

 

Визначення наукової школи 
Назва наукового напрямку. 
Керівник, лідер наукової школи: 
• має вагомий особистий внесок у заснування чи розвиток наукового напрямку; 
• має у своєму розпорядженні структуру (кафедра, факультет, науковий центр, лабора-

торія та ін.); 
• має учнів; 
• готує та керує підготовкою: монографій; підручників, посібників; статей; винаходів; 

НДР; дисертаційних досліджень; НДР студентів; 
• має власне видання чи є членом збірки, яка увійшла у перелік ВАК України; 
• керівник є членом спеціалізованих рад з питань захисту чи експертної ради ВАК Укра-

їни: головує у громадській наукознавчій діяльності; голова секції науково-технічної 
конференції; член товариства чи спілки науковців; член Вченої ради; член наукового 
центру; 

• має усталені міжнародні зв’язки; 
• має вагомі досягнення з впровадження результатів наукових досліджень. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


