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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. Діяльність наукової ради Ізмаїльського державного гуманітарного
університету ґрунтується на принципах колегіальності та гласності
обговорення питань, які належать до її компетенції.
1.3. У своїй діяльності наукова рада керується чинним законодавством
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом
університету, наказами й розпорядженнями ректора університету в 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 науковотехнічних робіт за півріччя та рік;
− затвердження результатів наукового стажування науково-педагогічних
працівників університету;
− висування кандидатур для присудження премій за наукові здобутки,
медалей та інших видів відзнак, зокрема 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 в галузі наукової діяльності;
− упровадження 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. Наукову раду очолює її голова – проректор з науково-педагогічної
роботи.
3.2. Робота наукової ради здійснюється за планом, який складається на
навчальний рік та затверджується ректором за поданням її голови.

3.3. Формою роботи наукової ради є засідання, які проводяться зазвичай
щокварталу, але не рідше ніж два рази на рік.
3.4. Порядок денний засідання наукової ради формується головою з
урахуванням пропозицій структурних підрозділів та членів НТР.
3.5. Кількісний і персональний склад, заступник і секретар наукової ради
затверджується наказом ректора за поданням її голови. До складу наукової
ради входять завідувачі кафедр, декани факультетів, провідні науковопедагогічні працівники університету.
3.6. Засідання наукової ради вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини членів ради (окрім випадків позачергових
засідань, де співвідношення – 1/4).
3.7. У засіданні наукової ради можуть брати участь запрошені особи без
права голосу.
3.8. Рішення наукової ради приймаються відкритим або таємним
голосуванням більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні, та
оформлюється протокол, що підписується головою.
3.9. Рішення наукової ради зазвичай мають рекомендаційний характер;
обов’язковими до виконання є ті, що вводяться наказом ректора та Вченою
радою університету.
ІV. 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 та рішеннями Вченої ради університету.
4.3. Зміни та доповнення до персонального складу наукової ради
вносяться проректором з науково-педагогічної роботи за рішенням наукової
ради.
4.4. Відповідають за актуалізацію положення та контроль за виконанням
його вимог здійснюють посадові особи університету відповідно до їхніх
функціональних обов’язків.

