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Підпункт 1.2. пункту І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ чинного документа 

викласти у такій редакції:  

До складу наукової ради можуть входити: завідувачі кафедр, провідні 

фахівці наукового відділу, голова ради молодих учених, голова наукового 

товариства студентів, науково-педагогічні працівники з науковим ступенем та 

вченим званням, які мають публікації у наукометричних базах, визнаних 

Міністерством освіти і науки України, є керівниками чи виконавцями НДР, що 

виконуються за рахунок коштів державного бюджету України, виконавцями 

грантових програм, мають патенти або авторські свідоцтва. Головним критерієм 

для включення до складу наукової ради є наявність показників результативності 

НДР. 

Підпункт 2.2. пункту ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

НАУКОВОЇ РАДИ викласти у такій редакції: 

2.2. У компетенції наукової ради знаходяться питання: 

- стратегії розвитку пріоритетних напрямів наукової і науково-технічної 

діяльності; 

- затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок; 

- здійснення експертної оцінки результатів наукових та науково-технічних 

робіт за півріччя та рік; 

- затвердження результатів наукового стажування науково-педагогічних 

працівників університету; 

- рекомендація до друку Наукового вісника (за напрямами) 

Миколаївського національного  університету імені В. О. Сухомлинського; 

- рекомендація до друку монографій науково-педагогічних працівників 

університету (відповідальність за зміст та науковий рівень монографій  покласти 

на авторів та рецензентів); 

- висування кандидатур для присудження премій за наукові здобутки, 

медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; 



 

- контроль за виконанням науково-дослідних робіт за рахунок коштів 

державного бюджету України та грантових програм;  

- контроль за виконанням Плану роботи університету в сферах наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності; 

- інформаційне забезпечення наукової діяльності університету; 

- співпраця з іноземними партнерами у галузі наукової діяльності; 

- впровадження нових ефективних форм організації наукової діяльності; 

- контроль за діяльністю наукових лабораторій;   

- підготовка матеріалів на затвердження вченою радою університету. 

Пункт ІІІ. СТРУКТУРА, СКЛАД, ФОРМАТ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ 

РАДИ доповнити таким підпунктом:  

3.6. Члени ради повинні бути особисто присутніми на кожному засіданні. 

У разі пропуску членом ради 5 засідань протягом року він автоматично 

вилучається з її складу. 

 

 

Проректор із науково-педагогічної роботи    А. Л. Ситченко 

 

Провідний фахівець наукового відділу     І. В. Лазаренко 

 


