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1. Загальні положення 
1.1. Науково-технічна рада (далі – Рада) Науково-інноваційного 

інституту інженерії агропромислового виробництва ЖНАЕУ та 
енергоефективності (далі – Інститут) є колегіальним органом управління 
науковою і науково-технічною діяльністю Інституту Житомирського 
національного агроекологічного університету (далі – Університет). До її складу 
входять директор Інституту, який обирається головою Ради, керівники 
наукових тем, керівники проблемних науково-дослідних лабораторій та 
навчально-науково-виробничих підрозділів.  

1.2. Склад Ради визначається Положенням про Інститут. 
1.3. Персональний склад Ради (не менше як три чверті її складу) 

обирається відкритим голосуванням на засіданні колективу наукових 
працівників Інституту, затверджується ректором Університету за погодженням 
проректора з наукової та інноваційної діяльності Університету. 

1.4. У разі необхідності, в установленому порядку, протягом терміну 
повноважень Ради до її кількісного та персонального складу можуть бути 
внесені зміни. 

 
 

2. Основні завдання та функції 
Рада Інституту: 
2.1. Визначає перспективні напрями наукової та науково-технічної 

діяльності і вносить пропозиції щодо формування наукової тематики та 
організації наукових досліджень за цими напрямами. 



2.2. Здійснює наукову і науково-технічну оцінку та затверджує 
тематику наукових досліджень, вносить пропозиції щодо доцільності 
продовження, а у разі необхідності – припинення виконання окремих наукових 
тем. 

2.3. Розглядає та затверджує робочі документи, пов’язані з організацією 
наукових досліджень (робочі програми, календарні плани тощо). 

2.4. Розглядає питання стосовно створення нових наукових підрозділів, 
(центрів, відділів, секторів, проблемних науково-дослідних, навчально-науково-
виробничих лабораторій тощо), вносить пропозиції щодо оформлення їх 
правового статусу. 

2.5. Заслуховує та затверджує щорічні звіти директора Інституту, 
керівників наукових тем, керівників проблемних науково-дослідних 
лабораторій та навчально-науково-виробничих підрозділів, дає оцінку 
результатів наукових досліджень. 

2.6. Розглядає питання ефективного впровадження результатів наукових 
досліджень у виробництво. 

2.7. Розглядає і координує питання, пов’язані, з видавничою діяльністю 
Інституту. Забезпечує якісне рецензування наукової продукції. 

2.8. Вирішує питання щодо організації і проведення науково- 
практичних конференцій, семінарів тощо. 

2.9. Розглядає питання підготовки наукових кадрів через аспірантуру та 
докторантуру Університету: розглядає і затверджує теми дисертаційних робіт 
аспірантів і здобувачів, вносить пропозиції щодо призначення наукових 
керівників (консультантів). 

2.10. Проводить попередній розгляд дисертаційних робіт, виконаних в 
Інституті та на факультеті інженерії та енергетики Університету. 

2.11. Розглядає та затверджує результати роботи комісії з атестації 
наукових працівників. 

2.12. Вносить пропозиції щодо заміщення (за результатами рейтингу) 
вакантних посад наукових працівників, керівників структурних підрозділів. 

2.13. Розглядає інші питання діяльності Інституту та приймає по них 
відповідні рішення. 

 
 

3. Організація роботи Ради 
3.1. Науково-технічна рада проводить засідання не рідше одного разу на 

місяць. 
3.2.  Засідання Ради вважаються правомочними, якщо на ньому 

присутні не менше ніж дві третини від загальної кількості її членів. 
3.3.  Рішення Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосували 

2/3 присутніх на засіданні її членів. 
3.4. Рішення Ради оформляється протоколом і підписується головою і 

секретарем Ради. 

  
2 

 



 
3.5. Рішення Ради набирають чинності після їх затвердження і є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками Інституту. 
3.6. Рішення Ради може бути скасовано вченою радою Університету. 
 
 

4. Склад Ради 
4.1. Раду очолює її голова – директор Інституту. 
4.2. Не менше як 50 відсотків загальної чисельності складу Ради 

Інституту мають становити доктори наук з числа науково-педагогічних 
працівників факультету інженерії та енергетики (ФІЕ), як виняток секретар 
Ради – кандидат технічних наук або доктор філософії. 

4.3. До складу Ради за посадами входять: директор Інституту (голова), 
завідувачі наукових проблемних лабораторій Інституту, завідувачі кафедр ФІЕ. 

4.4. Склад Ради затверджується терміном на один рік наказом ректора. 
  
 

5. Обов’язки і права голови Ради 
 5.1. Голова Ради організовує і спрямовує її роботу, керує Радою, про її 

діяльність інформує керівництво Університету та відділ наукових досліджень 
та інноваційного розвитку. 

5.2. Голова Ради має право: 
- достроково скликати засідання Ради; 
- давати доручення членам Ради з питань організації її роботи; 
- залучати вчених Інституту для підготовки висновків з окремих питань 

роботи Ради. 
 

 

Погоджено:  
  
проректор з наукової роботи  
та інноваційного розвитку 

Л. Д. Романчук 

  
в.о. декана факультету інженерії  
та енергетики 

Я. Д. Ярош 

  
провідний юрисконсульт Н. М. Рехтер 
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