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1. Загальні положення
1.1. Положення про наукову раду Сумського державного університету (далі –
Положення) укладено з метою визначення її функцій, складу, порядку
організації її роботи та взаємодії з іншими підрозділами, відповідних прав та
відповідальності.
1.2. Наукова рада Сумського державного університету (далі – наукова рада) є
дорадчим органом, який відповідно до цього Положення виробляє стратегію
університету у сфері наукової діяльності.
1.3. Діяльність наукової ради ґрунтується на принципах колегіальності та
гласності обговорення питань, які віднесені до її компетенцій.
1.4. У своїй діяльності наукова рада керується чинним законодавством України,
нормативною

базою

загальнодержавного

та

внутрішньоуніверситетського

рівнів, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
1.5. Положення

розміщується

в

електронному

Реєстрі

основної

чинної

нормативної бази системи управління якістю діяльності університету, що є
складовою розділу «Загальна інформація» офіційного сайту університету.

2. Організаційні принципи, форми роботи та склад наукової ради
2.1. Наукову раду очолює її голова –проректор з наукової роботи.
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2.2. Робота наукової ради здійснюється за планом, який складається на
навчальний рік та затверджується ректором за поданням її голови.
2.3. Формою роботи наукової ради є засідання, які проводяться як правило
щомісяця.
2.4. Матеріали засідань оприлюднюються на сайті університету або в інший
спосіб.
2.5. Кількісний і персональний склад, заступник голови і секретар наукової ради
затверджується наказом ректором за поданням її голови.
До складу наукової ради на громадських засадах входить за посадами
директори інститутів і декани факультетів та їх заступники з наукової роботи,
начальник науково-дослідної частини, начальник центру науково-технічної і
економічної

інформації,

завідувач

відділу

докторантури

та

аспірантури,

начальник відділу міжнародних зв’язків, голова наукового товариства студентів
(слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених, представник органу
студентського самоврядування університету, відповідальний за наукову роботу
студентів, та провідні вчені із числа наукових і науково-педагогічних
працівників університет.
Квоти на представництво у науковій
визначаються

за

сукупністю

їх

раді інститутів і факультетів

показників,

які

характеризують

обсяги

держбюджетної, господарчо-договірної і грантової тематик та публікаційну
активність протягом двох попередніх років.
До складу наукової ради можуть бути включені представники інших
наукових організацій (за згодою).
2.6. Засідання наукової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менше половини членів ради.
2.7. У засіданнях наукової ради можуть брати участь запрошені особи без права
голосу.
2.8. Рішення наукової ради приймаються відкритим або таємним голосуванням
більшість голосів її членів, які присутні на засіданні, та оформляється
протоколом, що підписується головою (у разі його відсутності – заступником) і
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секретарем наукової ради. Кожен член наукової ради має один голос.
2.9. Рішення наукової ради, як правило, мають рекомендаційний характер,
обов’язковими до виконання є ті, що вводяться наказом ректора.
2.10. Технічне супроводження означених робіт здійснює технічний секретар
наукової ради, який призначається із числа співробітників університету за
погодженням проректора з наукової роботи.
3. Компетенція наукової ради
3.1. До компетенції наукової ради належить розгляд питань щодо:
−

вироблення стратегії університету у сфері наукової діяльності та напрямів

впровадження її результатів;
−

визначення перспективних напрямів розвитку наукової та інноваційної

діяльності університету;
−

стану, проблем і перспектив розвитку окремих наукових напрямків;

−

стану науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності, публікаційної

активності,

міжнародного

наукового

співробітництва,

захисту

прав

інтелектуальної власності, підготовки наукових кадрів тощо як в університеті в
цілому, так і в окремих його структурних підрозділах;
−

конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР та рекомендацій робіт

наукових колективів і окремих вчених для участі у відповідних конкурсах;
−

формування тематичних планів наукових досліджень і розробок;

−

підсумків виконання держбюджетних НДР, державних і міжнародних

наукових грантів та господарчих договорів;
−

розвитку матеріально-технічної бази проведення досліджень і виконання

розробок;
−

прийняття рішень про участь у наукових регіональних, державних і

міжнародних

програмах

та

надання

рекомендацій

стосовно

укладання

господарських договорів;
−

затвердження тематик науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються в

межах робочого часу науково-педагогічних працівників;
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обговорення проектів нормативних документів, що стосуються наукової

діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
−

обговорення

пропозицій

щодо

обсягів

державного

замовлення

в

аспірантуру і докторантуру;
−

звітування докторантів та їх атестації;

−

діяльності спеціалізованих вчених рад;

−

звітування стипендіатів, що отримують стипендії і премії для молодих

вчених та надання рекомендацій на отримання відповідних стипендій і премій;
−

стану і перспектив розвитку наукових видань університету та проведення

наукових заходів;
−
3.2.

стану і перспектив розвитку науково-дослідної роботи студентів.
За дорученням ректора або Вченої ради університету наукова рада може

розглядати інші питання та приймати відповідні рішення.
4.

Прикінцеві положення

4.1. Це Положення вводиться в дію наказом ректора на підставі рішення Вченої
ради університету.
4.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора,
наказом ректора за рішенням вченої ради університету. У тому ж порядку
Положення скасовується.
4.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням
його

вимог

несуть

посадові

особи

університету

відповідно

до

функціональних обов’язків.
РОЗРОБНИК ПОЛОЖЕННЯ:
Проректор з наукової роботи

А.М. Чорноус

Положення схвалено Вченою радою
Протокол № 04 від 14 грудня 2017 р.
Вчений секретар

А.І. Рубан

ПОГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу

О.М. Кузікова

їх

