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1. Загальні положення
1.1. Положення про наукову та науково-дослідну діяльність і (далі НДД
ЖАТК) Житомирського агротехнічного коледжу розроблено на підставі Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність". НДД у своїй діяльності
керується законодавством, Статутом Коледжу та цим Положенням.
1.2. Положення про НДД регламентує наукову, науково-технічну та іншу
творчу

діяльність

науково-дослідних

робіт

кафедр,

циклових

комісій,

лабораторій та груп.
1.3. НДД є одним із основних засобів досягнення підготовки здобувачів
освіти та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що реалізується за
рахунок:
- інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
- підготовки фахівців на основі використання досягнень науковотехнічного прогресу та залучення здобувачів освіти до участі в науководослідних роботах;
- організації наукової та науково-дослідної роботи у взаємозв'язку з
навчальним процесом;
- проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
- залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального
процесу.
1.4. Основними суб'єктами наукової та науково-дослідної роботи
Коледжу

є

науково-педагогічні

працівники.

До

проведення

наукових

досліджень залучаються, як штатні працівники Коледжу, так і здобувачі освіти,
викладачі, докторанти, аспіранти, працівники інших наукових установ та
організацій.
1.5. Правовий статус наукових та науково-педагогічних працівників
визначається законодавством України.
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2. Структура та управління
2.1. Структура науково-дослідної роботи Коледжу розробляється на
підставі типових документів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України. Метою НДД є реалізація інноваційної конкурентноздатної наукової
продукції, під час створення якої передбачається удосконалення навчального
процесу, підвищення наукової і професійної кваліфікації викладацького
персоналу, сприяння розвитку ринкових відносин, насичення існуючого ринку
послуг.
2.2. Предметом науково-дослідної роботи Коледжу є:
- випереджальний розвиток наукових досліджень та розробок за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; сприяння, на основі
використання новітніх досягнень науки і техніки процесу навчання здобувачів
освіти, підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
- ефективне використання наукового потенціалу Коледжу для вирішення
наукових та науково-технічних проблем розвитку економіки України;
- сприяння здійсненню співпраці з галузевими науковими установами,
що відповідають напрямку підготовки здобувачів освіти в Коледжі з метою
спільного вирішення важливих науково-технічних та економічних проблем;
- координація наукових досліджень, виконуваних навчально-науковими
інститутами, факультетами та кафедрами, методична допомога в організації їх
проведення; створення та ефективне використання дослідно-експериментальної
бази на всіх етапах інноваційного циклу;
- проведення кон’юнктурних досліджень, здійснення маркетингового та
інноваційного,

патентно-ліцензійного

забезпечення

наукової

діяльності,

стандартизації та метрологічного забезпечення науково-технічної продукції
відповідно до міжнародних норм;
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-

участь у виконанні міжнародних науково-технічних проектів;

організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності, пропаганда
досягнень вчених через конференції та наукові праці, виставки, тощо.
3. Організаційна структура науково-дослідної роботи
3.1. Забезпечення науково-дослідної роботи проводиться на основі
Статуту Коледжу, згідно наказу директора відповідно до затверджених
положень, що регламентують права і обов'язки.
3.2. Виконання наукових досліджень і розробок та робіт з надання
професійних послуг наукового їх впровадження в Коледжі здійснюються
колективами (тематичними групами, творчими колективами, цикловими
комісіями, кафедрами тощо), в склад яких входять наукові та науковопедагогічні працівники, докторанти і аспіранти, здобувачі освіти, допоміжний
персонал в разі потреби залучаються фахівці інших організацій, здобувачі
освіти.
3.3. Організацію та безпосереднє керівництво виконання наукових
програм або проекту досліджень, розробок та робіт з надання професійних
послуг здійснюють наукові керівники, здобувачі освіти. У разі потреби можуть
призначатись також відповідальні виконавці програм і проектів, наукові
консультанти, інші відповідальні особи інших установ.
3.4. Основні наукові і науково-організаційні питання НДД розглядаються
на педагогічній раді коледжу.
4. Організація планування та виконання науково-дослідної роботи
Загальне керівництво організацією з планування, виконання науководослідних робіт, проектів, грантів та робіт з надання професійних послуг,
досліджень, які виконуються в напрямку спрямування досліджень і розробок на
розв’язання важливих соціально-практичних наукових завдань здійснюється в
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Житомирському агротехнічному коледжі завідувачими кафедр, головами
циклових комісій. Безпосереднє керівництво роботою здобувачів освіти
здійснюється відповідальним за науково-дослідну роботу на кафедрі (цикловій
комісії), науковим керівником та керівником гуртка.
4.1. Організація та проведення конкурсів проводиться на:
- виконання наукових досліджень і розробок, які оцінюються за
фаховими напрямами Наукової ради МОН України; наукових проектів в рамках
Державного фонду фундаментальних досліджень;
- науково-дослідних робіт за державним замовленням; наукових
досліджень в рамках державних науково-технічних програм;
- здобуття щорічних грантів Президента України для здійснення
наукових досліджень;
- здобуття грантів Президента України для підтримки наукових
досліджень молодих вчених;
- основі пропозицій кафедр, окремих вчених про постійне інформування
потенційних споживачів науково-технічної продукції;
- основі можливості виконання науково-дослідних робіт та робіт з
надання професійних послуг на госпдоговірній основі, а також здійснювати
організаційно - методичне забезпечення їх виконання;
- сприяння розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій;
забезпечення комерціалізації науково-технічних розробок.
4.3. Підготовка та подання документів (заявок) на об’єкти права
інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування
в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних
процедур.
4.4. Формування тематичних планів науково-дослідних робіт: замовників
грантів, спільних міжнародних науково-технічних проектів, а також науково5

дослідних робіт виконуються викладачами Коледжу спільно з іншими учбовими
закладами і науковими установами.
4.5. Розроблення пропозицій щодо впровадження нових форм організації
наукової та науково-технічної діяльності, підвищення ефективності науководослідних робіт в Коледжі проводиться на основі формування щорічних планів
проведення наукових та науково-технічних заходів викладацького складу та
здобувачів освіти.
4.6. Участь в організації проведення наукових, науково-практичних,
науково-методичних семінарів, конференцій викладачів, молодих вчених,
слухачів магістратури та здобувачів освіти формується на основі наукових
видань за результатами наукових досліджень, участі в організацій проведення
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських
олімпіадах з відповідних навчальних дисциплін і спеціальностей.
4.7. Участь у підготовці матеріалів для атестації в частині наукової і
науково-дослідної діяльності формується на основі рейтингу науково-дослідної
роботи з відповідним оформленням та подачі зведеного річного звіту про
наукову

та

науково-дослідну

діяльність

кафедр,

циклових

комісій,

викладацького складу і розглядається та затверджується педрадою Коледжу.
4.8. Формування у здобувачів освіти науково-технічного потенціалу,
відповідно до чинного законодавства передбачає: науково-дослідну роботу, що
включена в графік навчального процесу (курсові і кваліфікаційні роботи,
практичні

і

лабораторні

заняття,

виробнича

дослідницького характеру) та роботу, що

практика

з

елементами

виконується поза графіком

навчального процесу.
4.9. Залучення здобувачів освіти, здатних творче мислити, з вмінням
займатись самоосвітою, ставити і вирішувати проблеми пошукового характеру
та створення наукового резерву для формування майбутнього контингенту
магістрів, аспірантів.
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4.8. З метою удосконалення проведення науково-дослідних робіт,
постійно проводиться поліпшення і зміцнення матеріально-технічної бази.
5. Планування й облік результатів НДД
5.1. Керівництво науковою і науково-технічною діяльністю в Коледжі
здійснює директор в межах його повноважень та заступник директора з
навчально-методичної роботи.
5.2. НДД здійснюється відповідно до Програми стратегії розвитку
Коледжу на 2021-2025 роки та Основних науково-технічних напрямів
тематичних досліджень.
5.3. План науково-дослідних робіт Коледжу затверджується директором
Коледжу і узгоджується з учасниками НДД на їх проведення за договорами і
грантами та здійснюється самостійно на основі розрахунків.
6. Прикінцеві положення
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням
педради Коледжу.
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