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1. Це положення визначає порядок утворення, склад, основні функції та 
регламент роботи Науково-технічної ради Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» (далі відповідно – Науково-технічна рада, університет). 

2. Науково-технічна рада є дорадчим органом університету для вирішення 
питань у сфері науково-технічної діяльності та створюється за рішенням Вченої 
ради університету строком на п'ять років у складі не більше 20 осіб. 

3. Науково-технічна рада у своїй діяльності керується чинним 
законодавством України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів 
України, розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України, 
Статутом університету та цим Положенням. 

4. Ініціативи Науково-технічної ради обговорюються та затверджуються 
Вченою радою університету і є обов'язковими для виконання ректоратом і 
структурними підрозділами університету.  

5. До складу Науково-технічної ради входять: проректор з наукової роботи 
(голова), начальник науково-дослідної частини (заступник голови), перший 
проректор, завідувачі кафедр, провідні наукові працівники університету та 
представник наукової спільноти здобувачів вищої освіти. 

6. Персональний склад Науково-технічної ради затверджується наказом 
ректора за відповідним рішенням Вченою ради університету. 

7. До компетенції Науково-технічної ради належить: 

• розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних робіт; 

• слухання й оцінювання звітів керівників науково-дослідних робіт; 

• слухання й оцінювання звітів завідувачів кафедр щодо стану науково- 

дослідної роботи на кафедрі; 

• слухання звітів окремих докторантів, аспірантів і здобувачів про стан 

виконання дисертаційних робіт і вирішення питань доцільності їх продовження; 



• розгляд питань щодо стану науково-дослідної роботи здобувачів вищої 

освіти; 

• затвердження планів щорічних студентських конкурсів і конференцій, які 

проводяться університетом; 

• розгляд пропозицій та затвердження щорічного плану проведення науково-

технічних конференцій в університеті; 

• вирішення перспективних завдань розвитку науково-дослідної роботи; 

• реалізація основних засад розвитку молодіжної та студентської наукової 

діяльності; 

• розгляд та висунення претендентів на отримання премій, стипендій та інших 

нагород від університету; 

• проведення наукових конкурсів серед співробітників та здобувачів вищої 

освіти університету. 

8. Основною формою діяльності Науково-технічної ради є засідання, які 
проводяться за необхідністю. Рішення про проведення засідання приймає голова 
Науково-технічної ради одноосібно або на вимогу не менше третини членів ради. 

9. Члени Науково-технічної ради мають право бути присутніми на засіданнях 
ректорату, органів управління структурними підрозділами університету. 

10. Голова Науково-технічної ради організовує її роботу і несе 
відповідальність за виконання покладених на неї повноважень. 

11. Заступник голови Науково-технічної ради виконує функції голови на час 
його відсутності. 

12. Рішення Науково-технічної ради вважаються ухваленими, якщо за них 
проголосували не менше половини складу ради. 

13. Рішення Науково-технічної ради підписує голова ради або заступник, 
який виконує його функції. 

14. Контроль за виконанням цього Положення здійснює голова Науково-
технічної ради. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ
2о /З м. Дніпро

Щодо затвердження положення
про Науково-технічну раду та
її складу

Згідно з рішенням Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» (протокол № 5
від 26 березня 2019 р.)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Національного технічного
університету «Дніпровська політехніка» (див. додаток).

2. Затвердити склад Науково-технічної ради НТУ «Дніпровська політехніка»:
Голова Ради - Бешта Олександр Степанович, проректор з наукової роботи;
Заступник голови - Дичковський Роман Омелянович, начальник НДЧ;
Учений секретар - Нікітенко Ігор Святославович, заступник начальника НДЧ

(без права голосу);
Члени Ради:
Азюковський Олександр Олександрович, перший проректор;
Шашенко Олександр Миколайович, проректор з міжнародних зв’язків;
Іванов Олексій Борисович, директор інституту електроенергетики;
Приходченко Василь Федорович, декан геологорозвідувального факультету;
Алексєєв Михайло Олександрович, декан факультету інформаційних технологій;
Грищак Сергій Вікторович, директор інституту гуманітарних і соціальних наук;
Саму ся Володимир Ілліч, завідувач кафедри гірничої механіки;
Єрмошкіна Олена В’ячеславівна, завідувач кафедри економічного аналізу та

фінансів;
Пілов Петро Іванович, професор кафедри технологічного інжинірингу переробки

матеріалів;
Кузьменко Олександр Михайлович, професор кафедри гірничої інженерії та освіти;
Ястребов Дмитро Володимирович, студент.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи
Бешту О.С.

Ректор Г.Г. Півняк

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


