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1. Загальні положення 

 

1.1. Науково-технічна рада (далі – Рада) є постійно діючим колегіальним 

дорадчо-консультативним органом Львівського національного університету 

природокористування (далі – Університет), який створено з метою спрямування 

зусиль науковців на реалізацію пріоритетних напрямів наукової діяльності 

Університету, забезпечення участі наукових колективів у конкурсах проєктів, 

формування тематичного плану науково-дослідних робіт і контролю за його 

виконанням та для оперативного вирішення невідкладних справ щодо 

діяльності науково-дослідної частини Університету. 

1.2.  Положення про Раду розроблено на підставі Законів України “Про вищу 

освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки”, “Положення про організацію наукової, науково-

технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” 

(затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 р. 

№422). Науково-технічна рада у своїй діяльності керується нормативно-

правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних 

органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й 

розпорядженнями Ректора Університету.  

 

 

2. Основні завдання Ради 

 

2.1. Дорадчо-консультативна функція Ради забезпечується шляхом 

колегіального розгляду та прийняття рішень з питань наукової діяльності 

Університету у рамках визначених цим положенням компетенцій. 

2.2. Основними завданнями Ради є: 

- визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності Університету 

відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні; 

- визначення тематики фундаментальних та прикладних досліджень і 

розробок Університету з урахуванням державних цільових науково-технічних 

програм, координаційних планів Міністерства освіти і науки України, 

міжнародних угод, регіональних науково-технічних програм та програм 

соціально-економічного розвитку; 

- координація роботи щодо підготовки та подання проєктів наукових 

досліджень для участі у конкурсних відборах проєктів наукових досліджень і 

розробок, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Національним 

фондом досліджень України, іншими структурами; 
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- експертиза наукових і практичних результатів виконання комплексних 

наукових тем, фінансованих державою проєктів наукових досліджень і 

розробок; 

- оцінювання ефективності наукової діяльності факультетів, кафедр та 

інших структурних підрозділів Університету;  

- координація наукової роботи на факультетах і кафедрах, інших 

структурних підрозділах Університету; 

- планування та участь в організації наукових заходів (конференцій, 

семінарів, круглих столів та ін.) в Університеті у частині окреслення їх 

проблематики, визначення формату і строків проведення тощо;  

- підняття клопотання про відзначення працівників Університету, які 

досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі, зокрема висунення 

кандидатур для присвоєння нагород за наукові досягнення, призначення 

стипендій у галузі науки і техніки тощо; 

- вивчення і підготовка окремих питань стосовно наукової діяльності на 

розгляд вченої ради Університету, у рамках громадського обговорення, 

ініційованого органами державної виконавчої влади. 

 

 

3. Організація роботи Ради 

 

3.1. Склад Ради затверджується вченою радою Університету. Головою 

Ради є проректор з наукової роботи Університету. До складу Ради входять 

представники ректорату, факультетів, наукових підрозділів Університету – 

провідні науково-педагогічні працівники з вагомим досвідом наукової роботи. 

Питання про зміни у складі Ради вирішуються щорічно на початку навчального 

року або у разі потреби вченою радою Університету.  

3.2. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від 

загального складу її членів. Рішення Ради з усіх обговорених питань 

ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів. При вирішенні 

окремих питань (зокрема при клопотанні про відзначення працівників, якщо це 

передбачено сформульованими організатором відповідного конкурсу умовами) 

рішення може прийматися таємним голосуванням (бюлетенями).  

3.3. На засіданнях Ради ведеться протокол, який підписується 

головою Ради та секретарем Ради. У разі відсутності голови Ради – проректора 

з наукової роботи обов’язки головуючого виконує заступник голови Ради.  

3.4. У засіданнях Ради може брати участь будь-який науково-

педагогічний працівник та співробітник Університету, а також запрошені 

головою Ради представники інших організацій та установ.  
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3.5. Для підготовки та розгляду окремих питань Рада може створювати 

комісії з членів Ради та інших науковців Університету.  

 

 

4. Права та обов’язки Ради  

 

4.1. З метою реалізації своїх завдань Рада має право: 

- готувати проєкти нормативних актів (рішень вченої ради, наказів 

ректора Університету), що визначають зміст та спрямованість наукової роботи 

в Університеті; 

- вимагати та отримувати від керівників підрозділів, науково-

педагогічних працівників та співробітників Університету необхідні для 

організації науково-дослідної роботи в Університеті матеріали; 

- залучати до організації окремих видів наукової роботи науково-

педагогічних працівників та співробітників Університету, компетентних у 

відповідних питаннях; 

- вносити пропозиції щодо вдосконалення наукової діяльності в 

Університеті; 

- контролювати хід та результати прийнятих Радою рішень.  

4.2. Члени Ради зобов’язані: 

- брати участь у роботі Ради; 

- виконувати рішення, ухвалені на засіданні Ради; 

- сприяти підвищенню рівня науково-дослідної роботи в Університеті. 

 

 

5. Внесення змін і доповнень до положення 

 

5.1. Зміни і доповнення до цього положення вносять у тому ж порядку, 

що діє для його затвердження.  

 

 

 

 

 

 


