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1. Загальні положення 
 

1.1. Науково-координаційна рада є дорадчим органом  Вченої ради з 

питань наукової та науково-дослідницької діяльності університету. 

Рекомендації та висновки науково-координаційної ради є основою для 

прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, наказів та 

розпоряджень щодо наукової діяльності. 

1.2. В своїй діяльності науково-координаційнаї рада керується 

Конституцією України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом університету, а також цим Положенням. 

1.3.  Науково-координаційна рада університету формується з 

висококваліфікованих науковців університету, що мають досвід організації 

наукової діяльності, керівників структурних підрозділів університету, а також із 

числа науковців, що беруть активну участь у виконанні фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних робіт університету. Очолює науково-

координаційну раду проректор з наукової роботи. Обов’язки голови на 

засіданнях може виконувати заступник голови науково-координаційної ради 

університету. 

1.4. Склад науково-координаційної ради затверджується вченою радою 

університету, шляхом відкритого голосування терміном на 1 рік. Зміна складу 

науково-координаційної ради відбувається за поданням проректора з наукової 

роботи, поданнями вчених рад факультетів, що затверджується наказом ректора 

університету. 

 

2. Основні завдання науково-координаційної ради 
 

2.1. Менеджмент наукової діяльності університету з ефективним 

використанням можливостей традиційних та інноваційних форм і методів 

наукової діяльності, розроблення принципів і механізмів їхньої організації, 

оцінювання діяльності та фінансування. 



2.2. Розгляд перспективних планів розвитку наукової діяльності 

університету. 

2.3. Підготовка висновків і рекомендацій для вченої ради університету 

щодо удосконалення планування, організації та фінансування наукових 

досліджень. 

2.4. Забезпечення участі науково-педагогічних працівників університету 

в розробленні регіональних та загальнодержавних інноваційних програм, 

виконання наукових досліджень за напрямами спеціалізації університету. 

2.5. Наукова експертиза результатів фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, що виконуються за рахунок власних, корпоративних, 

галузевих, регіональних і загальнодержавних джерел фінансування. 

2.6. Розгляд та затвердження тематичного плану науково-дослідних 

робіт підрозділів університету. 

2.7. Розгляд і затвердження звітів керівників наукових тем, авторів 

підручників, монографій, навчальних посібників про хід і результати їх 

виконання, визначення їхньої якості, результативності та напрямів практичного 

використання. 

2.8. Проведення аналізу результатів атестації аспірантів і докторантів та 

звітів науково-педагогічних працівників, які працюють над виконанням 

дисертаційних робіт, аналіз підготовки кадрів. 

2.9. Формування та внутрішній аудит і моніторинг напрямів 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень згідно з нормативними 

вимогами звітності. 

2.10. Розгляд планів роботи та звітів науково-дослідних підрозділів 

університету з подальшою рекомендацією їх до затвердження вченою радою 

університету, експертиза результатів їх діяльності. 

2.11. Аналіз і координація діяльності редакційних колегій фахових 

періодичних видань університету. 



2.12. Розгляд пропозицій щодо підготовки наукових монографій, 

підручників і навчальних посібників та рекомендацій до затвердження їхньої 

тематики на вченій раді університету. 

2.13. Координація інформаційного та інформаційно-бібліотечного 

забезпечення наукових досліджень. 

2.14. Моніторинг якості періодичних публікацій науково-педагогічних 

працівників університету та обов'язкових публікацій аспірантів, докторантів і 

здобувачів, включення університетських видань до міжнародних 

наукометричних баз даних та їх рейтинги в останніх. 

2.15. Моніторинг стану та результатів проведення наукових конференцій 

університету, забезпечення їх плановості, чітко визначеної періодичності, 

міжнародного статусу та синхронізації з випуском періодичних фахових 

видань. 

2.16. Наукова експертиза тем дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії, доктора наук з подальшою рекомендацією їх до 

затвердження вченою радою університету.  

2.17. Інформаційна та консалтингова підтримка грантової діяльності й 

трансферту продуктів інтелектуальної власності університету та його 

співробітників. 

2.18. Інформаційна та консалтингова підтримка молодіжної науки в 

університеті завдяки залученню її представників до дослідницьких тем і 

проектів.  

2.19. Розгляд питань про підтримку висунення співробітників 

університету на здобуття державних премій, нагород і відзнак, отримання 

аспірантами та докторантами іменних стипендій. 

 

3. Порядок роботи науково-координаційної ради 
 

3.1. Засідання науково-координаційної ради проводяться головою або 

його заступником не рідше ніж один раз у квартал, напередодні засідання 

вченої ради університету. 



3.2.  План роботи науково-координаційної ради складається на рік і 

затверджується головою науково-координаційної ради. 

3.3. Рішення науково-координаційної ради приймаються за наявності 

кворуму (не менше двох третин від загального складу членів науково-

координаційної ради) в результаті відкритого голосування простою більшістю 

голосів. У разі рівного розподілу голосів під час голосування на засіданні 

науково-координаційної ради вирішальним є голос голови науково-

координаційної ради. 

3.4. Рішення науково-координаційної ради оформляються протоколом, 

який підписуються головою та секретарем науково-координаційної ради, 

реєструється та скріплюється гербовою печаткою університету. 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Дане Положення вступає в дію з моменту його затвердження 

ректором університету.  

4.2. Передбачається можливість щорічно вносити зміни та доповнення 

до змісту цього Положення, що пройшли затвердження рішенням науково-

координаційної ради. 

 


