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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
"ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ "
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Науково-технічна рада є колегіальним дорадчим органом академії і регулює відносини підрозділів, викладачів та студентів академії у сфері наукової,
науково-технічної діяльності та науково-методичної роботи.
1.2 Науково-технічна рада у своїй роботі керується законом "Про вищу освіту", "Про науково-технічну діяльність", указом Президента України "Про основні напрями реформування вищої освіти", законом "Про Державний бюджет", наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію наукової , науково - технічної діяльності у вищих
навчальних закладах Ш та IV рівнів акредитації, статутом академії, рішеннями Вченої Ради, наказами ректора та цим Положенням.
1.3 Склад науково-технічної ради академії встановлюється ректором. До
складу ради входять завідувачі кафедр, декани факультетів, провідні працівники науково – дослідного сектору.
При Науково-технічній раді створюється Рада молодих вчених Запорізької державної інженерної академії, робота якої регламентується окремим
«Положенням про Раду молодих вчених ЗДІА». Представники Ради молодих
вчених за рішенням ректора можуть входити до складу Науково-технічної
ради.
1.4 Для організації роботи ради і здійснення керівництва нею наказом ректора призначаються голова науково-технічної ради, співголови та секретар.
1.5 Для поточної роботи і вирішення питань у період між засіданнями ради
наказом ректора створюється президія науково-технічної ради. До складу
президії входять керівники науково-технічної Ради, декани факультетів та
секретар Ради.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
2.1 Підвищення ефективності виконання науково-дослідних і дослідноконструкторських розробок (НДДКР).
2.2 Розвиток та впровадження нових прогресивних форм організації наукових
досліджень.
2.3 Концентрація фінансових та матеріальних ресурсів на вирішення актуальних науково-технічних та науково-методичних проблем.
2.4 Забезпечення якісного виконання фундаментальних та прикладних завдань наукових досліджень.
2.5 Підвищення ефективності підготовки кадрів вищої кваліфікації.
2.6 Забезпечення координації наукової та методичної роботи підрозділів, викладачів і студентів академії.
2.7 Забезпечення розвитку освіти і навчання на основі нових концепцій.
3 ФУНКЦІЇ
3.1 Визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності.
3.2 Здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт.
3.3 Розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень. Розгляд і
конкурсний відбір НДДКР, щодо участі в конкурсах МОНУ, державних та
міжнародних науково – технічних програмах.
3.4 Організує наукове супроводження НДДКР.
3.5 Формує за згодою відповідних інститутів і рад національної Академії наук, міністерств і відомств тематики спільних науково-дослідних робіт.
3.6 Здійснює всебічну оцінку стану підготовки кадрів вищої кваліфікації через докторантуру, аспірантуру, пошукацтво, наукове стажування, розробки
рекомендацій та заходів покращання цієї роботи.
3.7 Здійснює підготовку рекомендацій та рішень щодо питань підвищення
ефективності науково-дослідної роботи підрозділів, викладачів і студентів,
інформаційного, методологічного та технічного забезпечення.

3.8 Здійснює координацію комплексних наукових досліджень, що проводяться спільно з різними підрозділами університету.
3.9 Здійснює впровадження сучасних технологій навчання, новітніх науковометодичних досягнень у навчальному процесі.
3.10 Вивчає та аналізує професійну діяльність та особливості потреб виробництва зі врахуванням сьогоднішніх вимог до спеціалістів, внесення відповідних змін, коректив до програм підготовки фахівців.
3.11 Здійснює формування та розвиток основних умов досягнення організації
інтеграції науково-дослідної, науково-методичної і навчальної роботи.
3.12 Заслуховує звіти про результати наукових досліджень виконавців
НДДКР, наукових підрозділів академії
3.13 Сприяє залученню до викладання провідних фахівців народного господарства, шкіл тощо.
3.14 Контролює впровадження у діяльність підрозділів академії новітніх технологій наукової роботи, нормативних документів, положень і рішень з питань науки та освіти.
3.15 Науково-технічна рада з питань, що виносяться на її обговорення, приймає рішення чи рекомендації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини присутніх членів ради чи її президії.

4 ПРАВА
4.1 Вносити в установленому порядку пропозиції про направлення НДДКР на
конкурси Міністерства освіти і науки України.
4.2 Вносити пропозиції про створення наукових підрозділів, навчальних
центрів та філіалів кафедр академії.
4.3 Рекомендувати викладачів кафедр академії до вступу в докторантуру, аспірантуру, направляти на стажування, надавати творчу відпустку.
4.4 Вносити пропозиції щодо міжнародного співробітництва за науковими
проблемами, участі викладачів у міжнародних програмах академічного обміну та стажування за кордоном.
4.5 Рекомендувати рукописи до видавництва.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1.Якісне і своєчасне виконання прийнятих науково-технічною радою рішень.
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