
ПОЛОЖЕННЯ  
 

ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ УНІВЕРСИТЕТУ 

1. Загальні положення 

1.1. Науково-технічна рада ДВНЗ "Криворізький національний університет" 

створена як дорадча структура для колегіального управління та організації нау-

кової діяльності. 

1.2. Склад науково-технічної ради визначається наказом ректора університету.  

До її складу входять провідні вчені, завідувачі кафедр, наукових лабораторій та 

працівники адміністративно-управлінського апарату НДЧ. 

1.3. Ротація складу науково-технічної ради здійснюється по мірі необхідності. 

1.4. Очолює науково-технічну раду проректор з наукової роботи. 

2. Функції науково-технічної ради 

Науково-технічна рада виконує наступні функції: 

2.1. Сприяє формуванню галузевих, міжгалузевих та міжнародних наукових 

програм за участю університету. 

2.2. Здійснює контроль за виконанням створених галузевих, міжгалузевих 

та міжнародних наукових програм. 

2.3. Здійснює конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних до-

сліджень і прикладних розробок за напрямами науково-технічної діяльності уні-

верситету, що подаються до Міністерства освіти і науки України (МОН) для по-

дальшого конкурсного відбору на предмет їх фінансування за рахунок коштів 

загального фонду Державного бюджету. 

2.4. Здійснює контроль за виконанням фундаментальних досліджень і при-

кладних розробок, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду Дер-

жавного бюджету. 

2.5. Здійснює  контроль за виконанням госпдоговірних науково-технічних 

робіт (НТР), що виконуються за рахунок спеціального фонду Державного бю-

джету(за рахунок коштів замовників). 

2.6. Розглядає пропозиції та надає рекомендації для висування найбільш 

ефективних інноваційних робіт для здобуття премій та нагород Міністерства 
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освіти і науки України, Державного комітету з питань науки і техніки, Президе-

нта України та інших державних інституцій. 

2.7. По результатах розгляду виконання науково-технічних робіт, в разі не-

обхідності, вносить пропозиції щодо зміни керівників НТР, дострокового їх за-

вершення або переведення фінансування із загального на спеціальний фонд 

Державного бюджету. Розглядає інші питання щодо кадрового складу виконав-

ців наукових досліджень. 

2.8. Сприяє діяльності існуючих та формуванню нових наукових шкіл. 

2.9. Здійснює заходи щодо підтримки наукових досліджень молодих вчених 

та обдарованих студентів. 

2.10. Проводить роботу по зміцненню міжнародного наукового та науково-

технічного співробітництва (залучення до співпраці закордонних замовників та 

інвесторів, укладання угод про співробітництво із закордонними закладами осві-

ти і науки, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення дослі-

джень і розробок, публікація наукових результатів за кордоном у провідних нау-

кових та науково-технічних виданнях, які не є конфіденційною інформацією, ор-

ганізація та участь у міжнародних наукових та науково-технічних конференціях, 

семінарах, симпозіумах тощо). 

2.11. Виконує інші функції, пов’язані з подальшим розвитком наукових до-

сліджень та впровадженням їх результатів у виробництво, одержанням конку-

рентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних результатів та нау-

ково-технічної продукції. 

3. Нормативна база та керівні документи 

3.1. У своїй діяльності науково-технічна рада керується законами України, 

постановами Уряду, наказами Міністерства освіти і науки України та ректора 

університету, методичними вказівками департаменту науково-технологічного 

розвитку МОН з питань подальшого удосконалення та підвищення ефективності 

наукової і науково-технічної роботи та інтеграції з закордонною освітянською і 

науковою спільнотами. 


