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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Наукова рада є постійно діючим колегіальним органом, який виконує 

консультативно-дорадчі функції. Наукова рада призначена для управління 

науковою та науково-технічною діяльністю університету. 

1.2. Склад наукової ради затверджується ректором. До складу наукової 

ради можуть входити декани факультетів / директор інституту, завідувачі 

кафедр, провідні фахівці наукового відділу, голова ради молодих вчених, 

голова наукового товариства студентів. 

1.3. У своїй діяльності наукова рада керується чинним законодавством 

України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету,  

наказами й розпорядженнями ректора університету у частині, що стосується 

наукової діяльності, та цим Положенням. 

 

ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ РАДИ 

2.1. Виконання основних функцій наукової ради здійснюється шляхом 

колегіального розгляду і прийняття рішень із питань наукової роботи 

університету. 

2.2. У компетенції наукової ради знаходяться такі 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 тем дисертацій здобувачів наукового ступеня та 

призначення наукових  керівників (консультантів); 

- затвердження результатів наукового стажування науково-педагогічних 

працівників університету; 

- рекомендація до друку монографій, наукових посібників; 

- рекомендація до друку наукових вісників університету; 



 

- висування кандидатур для присудження премій за наукові здобутки, 

медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; 

- контроль за виконанням науково-дослідних робіт, що виконуються за 

рахунок коштів державного бюджету України та грантових програм;  

- координація фахових видань університету; 

- 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 рекомендацій та рішень щодо питань наукової діяльності на 

розгляд вченої ради університету. 

 

ІІІ. СТРУКТУРА, СКЛАД, ФОРМАТ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ РАДИ 

3.1. Головою наукової ради є ректор або проректор. 

3.2. Кількісний та персональний склад членів наукової ради університету 

визначається статутом (положенням) установи та наказом ректора. 

3.3. Голова, його заступники та секретар наукової ради обираються 

голосуванням із числа її членів. 

3.4. Засідання наукової ради проводяться не менше, ніж один раз на 

місяць. У разі потреби може здійснюватися термінове скликання ради. 

3.5. Рішення наукової ради приймаються більшістю голосів присутніх та 

фіксується протоколом за підписом голови та секретаря. 

 

Проректор із науково-педагогічної роботи    А. Л. Ситченко 

 

Провідний фахівець наукового відділу     І. В. Лазаренко 


