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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Наукова і науково-технічна діяльність (далі – ННТД) у
Державному університеті телекомунікацій (далі – Університет) – це
інтелектуальна творча діяльність, спрямована на організацію розгортання
наукових досліджень з актуальних питань розвитку галузі телекомунікацій та
інформатизації, впровадження їх результатів у реальний сектор економіки та
навчальний процес Університету.
1.2 Наукова і науково-технічна діяльність в Університеті
здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про
наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”
та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями
Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету та
іншими нормативними документами Університету.
1.3 Основними видами наукової і науково-технічної діяльності є:
- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень
природничих та технічних наук;
- розробка технічних завдань ТЗ на виконання досліджень та вирішення
інших наукових завдань;
- розроблення наукових праць (монографій, енциклопедій і словників,
дисертацій, статей, доповідей, рецензій, відзивів, висновків тощо);
- підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних
конференціях, семінарах;
- наукова і науково-технічна експертиза;
- розроблення проектів нормативно-технічних документів, науковометодичних матеріалів;
- патентно-ліцензійна діяльність;
- підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
- наукова робота студентів;
- організація інформаційно-видавничої діяльності;
- інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів
та науковим супроводженням їх практичної реалізації.
2. СТРУКТУРА НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
2.1
До
науково-організаційних
Університету входять:

структурних

підрозділів
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- Навчально-науковий центр;
- Науково-дослідна частина;
- Навчально-дослідний інститут (НДІ) телекомунікацій;
- НДІ безпеки інформаційних ресурсів;
- НДІ проблем організаційного розитку та управління підприємствами.
Зазначені структурні підрозділи створюються наказом ректора,
здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень.
2.2
Організацію ННТД в Університеті та її безпосереднє
керівництво, планування, поточне управління здійснює проректор з науковопедагогічної роботи в межах делегованих ректором повноважень.
2.3
Базовим структурним підрозділом, що забезпечує здійснення
ННТД в Університеті, є кафедра. Завідувач кафедри несе відповідальність за
організацію ННТД на кафедрі.
2.4
Організацію ННТД в навчально-наукових інститутах,
здійснює директор інституту.
2.5
Науково-педагогічні, наукові працівники виконують наукові
дослідження відповідно до тематичних планів, договорів, технічних завдань,
індивідуальних планів та несуть відповідальність за якість і своєчасність їх
виконання, наукову та практичну цінність.
2.6
Організацію та безпосереднє керівництво виконанням
наукових досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі
потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці.
3.

ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ННТД

3.1
Планування наукових досліджень і розробок в Університеті
здійснюється відповідно до основних напрямів та найважливіших проблем
фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних і гуманітарних
наук, а саме:
- науково-технічних проблем телекомунікацій;
- науково-технічних проблем радіотехніки;
- теоретичних основ інформатики і кібернетики;
- систем захисту інформації;
- фінансово-економічного менеджменту.
3.2
Основою планування ННТД є:
- тематичний план науково-дослідних робіт (далі – НДР), які
виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету
України;
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- тематичний план НДР та послуг, що фінансуються за рахунок
надходжень за господарськими договорами;
- тематичний план НДР, які виконуються в межах основного робочого
часу викладачів;
- план проведення міжнародних і всеукраїнських наукових
конференцій;
- план роботи Наукового товариства студентів.
- календарні плани роботи наукових структурних підрозділів
Університету.
3.3
До тематичного плану НДР, що фінансуються із коштів
загального
фонду
державного
бюджету
України,
включаються
фундаментальні і прикладні дослідження та розробки за пріоритетними
напрямами науки і техніки на підставі проходження конкурсного відбору
згідно з Положенням про проведення конкурсного відбору Міністерством
освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими
вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими
установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету.
3.4
До тематичного плану НДР та послуг, що фінансуються за
рахунок надходжень за господарськими договорами, включаються наукові
дослідження та послуги згідно з поданими заявками на їх виконання,
передбаченими у кошторисі видатків спеціального фонду державного
бюджету України.
3.5
НДР які виконуються за рахунок коштів державного бюджету
і за господарськими договорами, підлягають обов’язковій реєстрації в
Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації
відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науководослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.
3.6
До тематичного плану НДР, які виконуються в межах
основного робочого часу викладачів, включаються комплексні НДР,
виконання яких здійснюється на кафедрах Університету протягом двох-п’яти
років.
3.7
План проведення міжнародних і всеукраїнських наукових
конференцій щорічно формується на підставі пропозицій Навчальнонаукових інститутів Університету.
3.8
За результатами ННТД в Університеті видаються монографії,
навчальні посібники, підручники, публікуються статті, тези доповідей на
наукових конференціях, захищаються кандидатські і докторські дисертації,
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отримуються охоронні документи, а також складається відповідна звітна
документація:
- щорічні інформаційні звіти до Міністерства освіти і науки України
про наукову та науково-технічну діяльність з аналізом статистичних даних та
висвітленням найважливіших результатів досліджень і розробок;
- щорічні звіти за формою державної статистичної звітності № 3-наука
«Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт»;
- проміжні звіти про виконання НДР, що фінансуються із коштів
загального фонду державного бюджету України;
- заключні та анотовані звіти про завершені НДР, що фінансуються із
коштів загального фонду державного бюджету України;
- акти про впровадження (використання) результатів НДР;
- інформаційні звіти (за вимогами замовника) та акти приймання-здачі
згідно з календарним планом по кожному етапу НДР, що фінансуються за
рахунок надходжень за господарськими договорами;
- заключні звіти (за вимогами замовника) та акти приймання-здачі
завершених НДР, що фінансуються за рахунок надходжень за
господарськими договорами;
- щомісячні звіти кафедр подаються до Навчально-наукового центру:
за формою «Наука-1» про «Кількісно-якісну характеристику наукової та
науково-технічної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри»
(додаток 1), формою «Наука-2» про «Зведену кількісно-якісну
характеристику роботи кафедри» (додаток 2) , та за формою «Наука-3» про
«Кількісно-якісну характеристику роботи аспірантів, докторантів та
здобувачів на кафедрі» (додаток 3).
4.

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

4.1
Важливою
складовою
науково-технічного
потенціалу
Університету є науковий доробок студентів, який відповідно до чинного
законодавства передбачає: науково-дослідну роботу, що включена в графік
освітнього процесу (курсові, дипломні роботи, практичні, лабораторні
заняття, виробнича практика з елементами дослідницького характеру) та
роботу, що виконується поза графіком освітнього процесу.
4.2
З метою координації, організаційного та науково-методичного
забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов
для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів в Університеті
функціонує Наукове товариство студентів діяльність якого регламентується
окремим Положенням.
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4.3
Однією з основних форм ННТД студентів, залучення їх до
безпосереднього виконання НДР, розвитку наукового мислення і творчого
підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем є студентські
наукові гуртки.
4.4
Студентські наукові гуртки створюються на кожній кафедрі
Навчально-наукових інститутів. Керівником наукового гуртка призначається
завідуючий кафедрою – доктор наук або кандидат наук.
5. ФІНАНСУВАННЯ ННТД В УНІВЕРСИТЕТІ
5.1
Джерелами фінансування ННТД в Університеті є кошти
загального і спеціального фондів державного бюджету та кошти, одержані на
виконання НДР, надання освітніх і наукових послуг на замовлення
юридичних та фізичних осіб, гранти та інші джерела відповідно до чинного
законодавства.
5.2
Фінансово-господарська діяльність Університету у сфері
ННТД здійснюється на підставі затвердженого Міністерством освіти і науки
України кошторису Університету за відповідними бюджетними програмами.
5.3
Кошторис є основним плановим документом Університету,
який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків,
визначає обсяг і спрямування коштів для виконання Університетом своїх
функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до
бюджетних призначень.
5.4
Планування витрат на проведення НДР здійснюється
Університетом самостійно 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.
5.5
Документаційне оформлення операцій, пов’язаних з
виконанням НДР або наданням платних послуг у сфері наукової, науковотехнічної діяльності, забезпечення їх обліку та складання звітності
здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 та інших нормативноправових актів.
5.6
Оплата праці співробітників, які проводять наукові
дослідження, здійснюється відповідно до законів України та інших
нормативно-правових актів, укладених договорів, угод, умов Колективного
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договору в межах затвердженого кошторису на виконання НДР, надання
освітніх і наукових послуг.
5.7
Оплата за проведення НДР, які виконуються в межах
основного робочого часу науково-педагогічних працівників, є складовою їх
заробітної плати.
5.8
Фінансування
студентської
науково-дослідної
роботи
здійснюється за рахунок спеціального фонду державного бюджету
відповідно до затвердженого кошторису.

Керівництво
студентським науковим
гуртком (засідань)
Опонування,
шецензування (раз)
Підготовка Start Up
(шт)
участь в НДР

3
4
5
6
7
8
9

Завідуючий кафедрою
____________________

(підпис)

10

ПІБ

Кількість
цитувань

12
13
14
15
1
6
17
18

Виступи
(раз)

Патенті
в, (шт)

19

Володіння іноземною
мовою (так, чи ні)

Семінари

Кількість розроблених

Конференції

подано заяв

Наукових статей (шт)

всього

Scopus, Web
of science

11

у
міжнародних
НБД

Монографій,
(шт)

Всього

за кордоном

всього

Кількість захищених
учнями дисертацій

2
Керівництво
докторантом,
аспірантом, здобувачем
(всього осіб)

ПІБ

1
Захист особистої
дисертації
(канд./докт., дата)

№
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Додаток 1

Форма "Наука 1"
КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА
характеристика наукової та науково - технічної діяльності науково-педагогічних працівників
кафедри ________________________ за ____________ 201___ рік

20
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Додаток 2
Форма "Наука 2"

всього

за кордоном

Всього

у
міжнародних
НБД

Scopus, Web
of science

Кількість
цитувань

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Завідуючий кафедрою

____________________
(підпис)

ПІБ

Володіння іноземною
мовою (так, чи ні)

участь в НДР

5

Семінари

Підготовка Start Up
(шт)

4

Конференції

Опонування,
шецензування (раз)

3

Наукових статей (шт)

17

18

19

Патентів,
(шт)

15

подано заяв

Керівництво
студентським науковим
гуртком (засідань)

2

Монографій
, (шт)

всього

Кількість захищених
учнями дисертацій

Виступи
(раз)

Керівництво
докторантом,
аспірантом, здобувачем
(всього осіб)

1
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
За рік

Кількість розроблених

Захист дисертації

Місяць

ЗВЕДЕНА КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА
характеристика роботи кафедри __________________________ за ___________________ 201___ рік
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Додаток 3
Форма “Наука 3”
КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА
характеристика роботи аспірантів, докторантів та здобувачів

Завідуючий кафедрою

4

5

____________________
(підпис)

6

7

ПІБ

9

Складання
кандидатських іспитів

Виступи з доповідями
на конференціях та
семінарах

Кількість
опублікованих статей
8

10

Пед. навантаження,
годин

3

% відпрацювання
роботи (за результатом
заслуховування)

2

Науковий
керівник /
консультант

Акти впровадження в
галузь ІТ (в
навчальний процес
ДУТ)

1

Прізвище,
Рік
Наукова
ініціали підготовки спеціальність

Участь в НДР (шифр
НДР)

№

Кількість
заслуховувань на
кафедрі

на кафедрі __________________________ за ______________201___ рік

11

12

13

