MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРАШИ
ЗАПОР13ЬКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ УШВЕРСИТЕТ

верситету

М.О. Фролов

ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО НАУКОВО-ТЕХН1ЧНУ РАДУ
ЗАПОРВЬКОГО НАЦЮНАЛЬНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ

2019

ЬЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Науково-техн1чна

рада

(дал!

-

НТР)

е

колепальним

дорадчо-

консультативним органом Запор1зького нац1онального ун1верситету (дал! ун1верситет)

у

сфер!

науково!,

науково-техн!чно1

д!яльност1.

Строк

повноважень НТР - п’ять рок!в.
1.2.

НТР у СВ01 Й робот! керуеться Конституц!ею Укршни, Законами Украши

’’Про осв!ту”, “Про вищу осв!ту”, “Про наукову ! науково-техн!чну д!яльн!сть”,
наказами та !нструкц!ями М!н!стерства осв!ти ! науки Укршни, Статутом ЗНУ,
Положениям

про

наукову,

науково-техн!чну д!яльн!сть у Запор!зькому

нац!ональному ун!верситет!, наказами ректора та цим Положениям.
1.3.

Рекомендац!! та р!шення НТР е основою для прийняття р!шень Вченою

радою ун!верситету, видання наказ! в та розпоряджень ун!верситету.

2. СТРУКТУРА
2.1. Головою НТР е ректор, заступником голови НТР - проректор з науковоУ
роботи. Заступник та секретар ради призначаються ректором
2.2.

ун!верситету.

До складу НТР входять:

1)за посадами:
- ректор, голова ради;
- проректор 3 науково! роботи, перший заступник;
- проректор 3 науково-педагопчно! роботи, заступник голови ради;
- начальник науково-досл!дно1 частини;
- кер!вники наукових п!дрозд!л!в науково-досл!дно1 частини, як! мають
науковий ступ!нь доктора наук;
- голови спец!ал!зованих вчених рад;
- зав!дувач асп!рантурою ! докторантурою;
- начальник в!дд!лу м!жнародних зв’язк!в;
- директор науково! б!бл!отеки;

- голова Наукового товариства студент1в, асп1рант1в, докторант1в та молодих
вчених;
- пров1дний фах1вець науково-досл1дно 1 частини, секретар ради;
2) виборн! представники, переважно з числа доктор1в наук (як виняток
кандидата наук, доценти) по два представники вщ кожного факультету.
2.3.

Виборн! представники обираються на вчених радах факультет1в. Питания

про зм 1ни у склад! НТР вир1шуються на застданн! НТР.
2.4.

Персональний склад НТР затверджуеться наказом ректора.

3. OCHOBHIЗАВДАННЯ I ФУНКЦП
3.1.

Визначення

перспективних

напрямк1в

науковоТ,

науково-техн1чно1

д1яльност1 ун1верситету в1дпов1дно до пр1оритетних напрям1в розвитку науки i
техн1ки Укра’ши.
3.2.

П1дготовка i зд1йснення заход1в щодо вир1шення найважлив1ших науково-

техн1чних проблем, визначених державними ц1льовими науково-техн1чними
програмами, постановами Каб1нету М1н1стр1в Украши, координащйними
планами М1н1стерства осв1ти i науки Укра'ши, а також репональними науковотехн1чними програмами i планами.
3.3.

Вир1шення

загальних

наукових,

науково-техн1чних

проблем

та

координац1я комплексных наукових досл1джень в ун1верситет1.
3.4.

Затвердження результат1в першого етапу конкурсного в1дбору проект1в

наукових досл1джень i розробок, що виконуються за рахунок видатюв
загального фонду державного бюджету.
3.5.

Зд1йснення науково!, науково-техн1чно1 оц1нки тематики та результат1в

виконання науково-досл1дних роб1т. Затвердження

тематичних план1в та

наукових кер1вник1в науково-досл1дних роб1т.
3.6.

Анал1з п1дсумк1в науковоТ, науково-техн1чно1 д1яльност1 структурных

п1дрозд1л1в ун1верситету; стану виконання науково-досл1дних роб1т, що

ф1нансуються за рахунок загального фонду державного бюджету та за рахунок
кошт1в юридичних i ф1зичних oci6, грант1в, прем1й, стипенд1й.
3.7.

Контроль за виконанням м1жнародних наукових угод та контракт1в.

3.8.

Анал1з i координащя д1яльност1 редакц1йних колепй наукових видань

ун1верситету.
3.9.

Прийняття piuieHb щодо в1дкриття снец1альностей в асп1рантур1 i

докторантур!.
3.10. Надання рекомендац1й науково-педагопчним прац1вникам на вступ до
докторантури, асп1рантури.
3.11. Проведения атестац11 докторант1в та заслуховування зв1т1в пращвииюв,
як1 працюють над виконанням дисертац1йних роб1т на здобуття паукового
ступеня доктора наук зпдно з Планом пщготовки кандидат1в i доктор1в наук.
3.12. Прийняття piuieHb щодо надання творчих та академ1чних в1диусток
асп1рантам, докторантам та науково-педагог1чним прац1вникам, иродовження
терм1ну навчання, а також дострокового в1драхування з асп1рантури та
докторантури за грубе порушення правил внутр1шпього розпорядку, вчипепня
протиправних д1й.
3.13. Контроль за д1яльнютю снец1ал1зованих вчених рад.
3.14. Анал1з стану п!дготовки кадр1в вищо1 квал1ф1кацп та ефективност1
використання наукового потенц1алу; нщготовка рекомендац1й для нщвищення
ефективност! роботи асп1рантури i докторантури ун1верситету.
3.15. Атестац1я стипенд1ат1в Каб1нету М1н1стр1в Украши.
3.16. Анал1з стану студентсько! науково! роботи й ефективност! д1яльност1
Наукового товариства студент1в, асп1рант1в, докторант1в та молодих вчених.
3.17. Висунення кандидатур на присвоения державних нагород за науков!
досягнення, призначення державних стипенд1й видатним д1ячам осв1ти i науки.
3.18. Анал1з стану роботи в сфер! трансферу технолопй i комерщал1зацп
результат1в науково! роботи.
3.19. Рекомендац1я наукових проект1в на участь у конкурсах на здобуття
Державних прем1й у галуз! науки та техн1ки, щор1чних прем1й Президента

Украши в галуз! науки i техн1ки, прем1Й 1мен1 видатних учених, грант1в, а також
на участь у конкурсах, що проводяться Нац1ональною Академ1ею наук Укра'ши,
MinicTepcTBOM осв1ти i науки Укра'ши, Державним фондом фундаментальних

дослщжень тощо.
3.20. Затвердження

тем

кандидатських

i

докторських

дисертащй

та

призначення наукових кер1вник1в (консультантхв).
3.21. Рекомендац1я до друку науково-методично! л1тератури.
3.22. Розгляд питань щодо 1нформац1йного, методичного та техн1чного
забезпечення науково! роботи.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ
4.1.

Зас1дання НТР вважаеться повноважним, якщо на ньому присутн! не

менше 2/3 загально! кшькост! и член1в.
4.2.

Засщання НТР проводяться у трет1й четвер м1сяця головою або його

заступником. Порядок денний засщання НТР оголошуеться не п1зн1ше н1ж за
три дн1 до зас1дання НТР i розм1щуеться на сайт! ун1верситету.
4.2.

План роботи НТР складаеться на навчальний р1к, ухвалюеться

на

зас1данн1 науково-техн1чно1 ради та затверджуеться ректором ун1верситету.
4.3.

Для пщготовки та розгляду окремих

створювати

K O M icii

питань голова НТР може

та робоч! групи з член1в науково-техн1чно1 ради та 1нших

науковц1в.
4.4

Р1шення НТР приймаються при наявност! кворуму (бшьше половини

член1в ради в1д затвердженого складу)

в результат! в1дкритого голосування

простою б1льш1стю голос1в.
4.5

Протокол и зас1дань НТР п1дписуються головуючим та секретарем

НТР.
4.6

Окрем! р1шення НТР оформлюються у вигляд! витяпв з

засщань, яю скр1плюються гербовою печаткою ун1верситету.

5. ПРАВА ЧЛЕНА ПАУКОВ О-ТЕХИШНО! РАДИ

протоколу

5.1

Вшьно викладати особисту думку з питань, що розглядаються на зас1данн1

НТР.
5.2

Вимагати надання додаткових матер1ал1в, розрахунюв, обгрунтувань,

необхщних для прийняття обгрунтованих р1шень НТР.
5.3

Радитися поза зас1данням з членами НТР, сп1вроб1тниками науково-

досл1дно1 частики, кер1вниками проект1в i роб1т з метою обгрунтування
р1шення НТР.
5.4

Пропонувати заходи щодо вдосконалення виконання науково-досл1дних

роб1т, пщготовки фах1вц1в, молодих вчених.
5.5

Вносити пропозиц!’! до проект1в р1шень НТР з питань, що розглядаються

на iTзасщанн!.
5.6 Мати особисту думку щодо р1шення НТР i вимагати занесения и до
протоколу зас1дання.
5.7 Направляти на зас1дання НТР свого представника в раз! неможливост! з
поважних причин прийняти особисту участь у зас1данн1.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА НАУК0В0-ТЕХН1ЧН01 РАДИ
6.1 Нриймати активну участь у д1яльност1 НТР, и засщаннях.
6.2 Збер1гати в межах необхщного конф1денц1йн1сть роботи НТР i матер1ал1в,
що подаються до НТР.
6.3 Нриймати обгрунтован!, об'ективн!, як1сн1 р1шення щодо питань, як!
обговорюються на засщанн! НТР.
6.4 Виконувати завдання голови НТР, пов'язан! з д1яльн1стю НТР.

6. В1ДП0В1ДАЛЬН1СТЬ
Науково-техн1чна рада ун1верситету несе в1дпов1дальн1сть за:
7.1. Неналежну орган1зац1ю науково-дослщного процесу.
7.2. Незабезпечення як1сного складу науково-педагопчних прац1вниюв.
7.3. Невиконання плану роботи науково-техн1чно1 ради.

7.4. Незбереження документ1в, протокол1в зас1дань НТР.

ПОГОДЖЕНО
Начальник юридичного в1ддшу

Положения про науково-техн1чну раду
SanopisbKoro нац1онального ун1верситету п1дготував

rip^ipej^Tpp 3 наук/)в 01 роботи
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