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1.1. Це Положення визначає порядок утворення, склад,  основні функції 

та порядок роботи  Науково-технічної ради Державного вищого навчального 

закладу «Національний гірничий університет» (надалі Науково-технічна 

рада).  

 

1.2.Науково-технічна рада є дорадчим органом для вирішення питань у 

сфері  науково-технічної діяльності і створюється рішенням Вченої ради 

Державного ВНЗ «НГУ» строком на п’ять років у складі семи осіб.  

 

  1.3. Науково-технічна рада у своїй діяльності керується цим 

Положенням, Статутом Державного ВНЗ «НГУ», чинним законодавством 

України. 

 

  1.4. Ініціативи Ради обговорюються та затверджуються Вченою Радою 

НГУ та є обов’язковими для виконання ректоратом та структурними 

підрозділами НГУ.  

 

1.5. До складу Науково-технічної ради входять: проректор з наукової 

роботи (голова), начальник НДЧ (вчений секретар), перший проректор, 

завідувачі кафедр, провідні наукові працівники Державного ВНЗ "НГУ" – які 

є членами Вченої ради Державного ВНЗ "НГУ". 

 

1.6. Персональний склад Науково-технічної ради затверджує Вчена 

рада Державного ВНЗ «НГУ». 

 

1.7. До компетенції Науково-технічної ради належить: 

 

 розгляд проектів щорічних тематичних планів науково-дослідних 

робіт; 

 слухання й оцінювання звітів керівників з 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 студентів; 

 затвердження планів щорічних внутрішньо університетських 

студентських конкурсів і конференцій; 

 розгляд пропозицій і затвердження щорічного плану проведення 

науково-технічних конференцій у Державному ВНЗ "НГУ" 

 розв’язання перспективних завдань розвитку науково-дослідної 

роботи. 



1.8. Основною формою діяльності Науково-технічної ради є  засідання, 

які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рішення 

про проведення засідання приймає голова Науково-технічної ради 

одноособово або на вимогу не менше 1/3 членів ради. 

 

1.9. Члени Науково-технічної ради  мають право бути присутніми на 

засіданнях ректорату, органів управління структурними підрозділами 

Університету. 

 

1.10. Голова Науково-технічної ради  організовує її роботу і несе 

відповідальність за виконання покладених на неї повноважень. 

 

1.11. Заступник голови Науково-технічної ради виконує функції голови 

на час його відсутності. 

 

1.12. Рішення Науково-технічної  ради вважаються ухваленими, якщо 

за них проголосували не менше половини  складу Науково-технічної  ради. 

 

1.13. Рішення Науково-технічної  ради підписує голова або заступник, 

який виконує його функції. 

 

 

 

 

 


