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ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукову раду 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Наукова рада Одеського державного університету внутрішніх справ 

(далі – Рада) є дорадчим органом і створюється наказом ректора, основними 

напрямами роботи Ради є планування та координація наукової роботи в 

університеті, контроль за її станом в окремих підрозділах, розроблення 

практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення науково-дослідної 

діяльності, його методичного забезпечення та покращення якості наукових 

досліджень, а також визначення актуальності тематики наукової літератури, що 

видається в університеті, підвищення наукового й теоретичного рівня видань і 

культури видавничої роботи, визначення якості поданої до редагування та 

підготовленої до видання навчальної та наукової літератури, розгляд окремих 

питань, що виникають у процесі роботи над рукописами. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, 

постановами, розпорядженнями та дорученнями Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства внутрішніх справ України, Статутом Одеського державного 

університету внутрішніх справ, рішеннями Вченої ради, наказами, 

розпорядженнями та дорученнями ректора університету та цим Положенням. 

1.3. Основними принципами діяльності Ради є колегіальність і 

відкритість. 

1.4. Рішення Ради з питань вдосконалення НДР є обов’язкові для 

виконання кафедрами, факультетами та іншими структурними підрозділами 

університету в частині, що їх стосується. Інші рішення передаються на розгляд 

Вченій Раді. 

1.5. Члени Ради за дорученням керівництва університету можуть 

представляти університет з питань наукової роботи в інших навчальних 

закладах. 
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РАДИ 

 

2.1 Підвищення ефективності організації та проведення наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності; 

2.2. Удосконалення управління науковою, науково-технічною та 

інноваційною діяльністю; 

2.3. Поглиблення співробітництва з закладами вищої освіти (далі – 

ЗВО); 

2.4. Забезпечення ефективної роботи щодо впровадження результатів, 

наукових, науково-технічних досліджень і розробок; 

2.5. Підвищення якості та актуальності проєктів нормативно-правових 

актів, документів у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності; 

2.6. Забезпечення інтеграції результатів відомчих наукових, науково-

технічних досліджень і розробок у світовий науковий простір зі збереженням 

і захистом національних пріоритетів; 

2.7. Аналіз та підготовка стратегічних і поточних завдань наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті; 

2.8. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності 

науково-педагогічним складом та здобувачами вищої освіти. 

 

3. ФУНКЦІЇ НАУКОВОЇ РАДИ 

 

3.1 Схвалення пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок 

університету. 

3.2. Розгляд стану і результатів наукової та науково-технічної роботи 

університету. 

3.3. Обговорення концепцій, стратегій, програм щодо розвитку 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті. 

3.4. Розгляд клопотань про висунення наукових працівників 

університету на присудження премій, присвоєння почесних звань, іменних 

стипендій тощо. 

3.5 Виконання інших функцій відповідно до покладених завдань 

3.6 Розглядає плани підготовки та видання навчально-методичної й 

наукової літератури та внесення Вченій раді рекомендації щодо його 

затвердження. 

3.7. Надавання пропозицій щодо складу авторських колективів, 

оргкомітетів і робочих груп конференцій, семінарів, «круглих столів». 

3.8. Розгляд клопотання кафедр та інших структурних підрозділів 

університету щодо присвоєння вчених звань та внесення відповідних 

пропозицій Вченій раді університету. 

3.9. Розгляд для затвердження на Вченій раді тематики дисертаційних 

досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук і 

пропозиції щодо наукових керівників (консультантів) за темами дисертацій. 
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3.10. Внесення пропозицій ректорату університету щодо надання творчих 

відпусток або переведення на посади наукових співробітників для завершення 

підготовки дисертацій і монографічних досліджень, заохочення науково-

педагогічних працівників за вагомі здобутки в науково-методичній роботі та 

висунення кандидатур на здобуття щорічних премій Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України найталановитішим молодим ученим у галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок, а також щодо 

затвердження Плану впровадження результатів наукових робіт, затвердження 

тем науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт і направлення до 

УкрІНТЕІ реєстраційної й звітної документації. 

3.11. Розгляд питань щодо переведення ад’юнктів, аспірантів, докторантів 

із заочної на денну форму навчання (зарахування з іншого вищого навчального 

закладу) до докторантури та ад’юнктури університету, а також продовження 

терміну навчання у зв’язку із завершенням перебування у відпустці. 

3.12. Обговорення та розгляд звітів виконання календарних планів НД і 

ДКР та ефективність впровадження результатів у практичну діяльність та 

навчальний процес. 

3.13. Обговорення проблем підготовки наукових і науково-педагогічних 

працівників для закладів вищої освіти із спеціальними умовами навчання, 

стимулювання наукової активності здобувачів вищої освіти. 

3.14.1. Рада з редакційно-видавничого напряму: 

3.14.2. Оцінює за поданням відділу організації наукової роботи заявки та 

рукописи, запропоновані підрозділами університету для включення їх до 

проекту видавничого плану. 

3.14.3. Розглядає проекти перспективного, річного видавничого планів у 

порядку та в строки, визначені Положенням про редакційно-видавничу 

діяльність. 

3.14.4. Рекомендує відповідальних (наукових) редакторів окремих видань, 

розглядає пропозиції про склад редколегій та авторських колективів 

найважливіших видань. 

3.14.5. Обговорює результати редакційно-видавничої діяльності, хід 

виконання видавничого плану, якість виданої літератури. 

3.14.6. Пропонує внесення необхідних змін до видавничого плану. 

3.14.7. Розглядає питання і клопотання про видання незапланованих 

рукописів коштом авторів в авторській редакції. 

3.14.8. Розглядає питання і клопотання про видання особливо актуальних 

для МВС видань коштом університету. 

3.14. 9. Розглядає випадки при виявленні академічного плагіату у 

наукових роботах, дисертаційних дослідженнях та наукових статях здобувачів 

вищої освіти (при необхідності з призначенням експертів). 

3.14.10. Реалізує інші завдання, що є похідними від основних завдань 

діяльності Ради. 

 

4. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ РАДИ 
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4.1. Рада створюється у складі: голови, його заступника, секретаря та 

членів Ради відповідно до наказу ректора.  

4.2. Голова Ради та його заступник здійснюють загальне керівництво 

діяльністю Ради, планують і проводять її засідання, забезпечують підготовку 

матеріалів, обговорення та прийняття рішень з питань, що виносяться на 

розгляд. 

4.3. У разі відсутності голови Ради, його обов’язки виконує заступник. За 

дорученням голови Ради з числа членів Ради може призначатися головуючий. 

4.4. Членами Ради можуть бути провідні науковці університету, 

керівники інституту, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів, що 

здійснюють НДД. 

4.5. Організаційною формою роботи Ради є засідання. Засідання Ради 

проводяться шляхом періодичних засідань (не менше одного разу у два місяці 

або за потребою), створення робочих груп та експертних комісій з окремих 

питань, організації наукових заходів (експертиза, нарада, конференція, семінар). 

До участі в засіданнях Ради відповідно до питань порядку денного 

можуть запрошуватися командно-управлінський, науковий, науково-

педагогічний та навчально-допоміжний склад університету, представники 

органів громадського самоврядування, докторанти, ад’юнкти, аспіранти та 

здобувачі вищої освіти, представники інших вищих навчальних закладів і 

науково-дослідних установ, практичні працівники правоохоронних органів. 

4.6. При організації роботи Ради враховуються пропозиції членів Ради, 

інституту, факультетів і кафедр, які обговорюються та затверджуються на 

засіданні Ради. 

4.7. Рішення та рекомендації Ради приймаються відкритим голосуванням 

більшістю голосів і вважаються чинними, якщо в засіданні взяли участь не 

менше половини її членів. 

4.8. Засідання Ради оформлюється протоколом, який підписує голова (за 

його відсутності – заступник) і секретар. Ведення діловодства наукової ради 

покладається на секретаря.  

4.9. На забезпечення виконання окремих рішень і рекомендацій Ради 

видаються організаційно-розпорядчі акти ректора університету або проректорів 

за закріпленими напрямами роботи. Рішення та рекомендації Ради з питань, які 

розглядає Вчена рада, з відповідними пропозиціями щодо їх вирішення 

направляються до Вченої ради університету. 

4.10. Матеріали з питань, що виносяться на розгляд Ради надаються 

секретареві відповідного напряму за 10 днів до засідання. 

4.11. Залучати до своєї роботи науково-педагогічних працівників і інших 

посадових осіб. 

4.12. Запитувати на кафедрах і в інших структурних підрозділах 

університету необхідні матеріали для підготовки та обговорення питань, 

включених до плану роботи Ради. 

4.13.  Організовувати комісії для перевірки стану наукової роботи на 

кафедрах та інших структурних підрозділах університету. 
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4.14. Вносити керівництву університету та Вченій раді університету 

пропозиції щодо коригування наукових планів і програм, а також з інших 

питань удосконалення наукової діяльності в університеті. 

 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ: 

 

 5.1. Обов'язки: 

Голова Ради (у його відсутність заступник): 

- керує діяльністю Ради та несе відповідальність за здійснення 

покладених на Раду завдань і функцій; 

- представляє на розгляд Ради плани роботи та звіти; 

- визначає якість підготовлених для розгляду матеріалів і приймає 

рішення про винесення питання на засідання Ради; 

- координує діяльність членів Ради щодо виконання покладених на них 

завдань; 

- підписує протоколи засідань, рішення та рекомендації Ради, зокрема 

витяги з протокольних рішень, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що 

обговорюються та вирішуються Радою; 

- представляє Раду на засіданнях ректорату та Вченої ради; 

- контролює виконання прийнятих Радою рішень. 

 Заступник голови Ради: 

- організовує підготовку проектів планів роботи Ради; 

- готує засідання Ради; 

- здійснює контроль виконання рішень Ради; 

- здійснює контроль ведення необхідної документації, готує звіти про 

роботу Ради; 

- виконує окремі доручення голови Ради. 

5.2. Члени Ради мають право: 

- ініціювати розгляд питань для розгляду на чергових і позачергових 

засіданнях Ради; 

- вносити пропозиції до планів роботи Ради, зміни й доповнення до 

порядку денного та проектів рішень; 

- знайомитись із матеріалами та документами, підготовленими у зв’язку з 

розглядом окремих питань на засіданнях Ради; 

- за рішенням Ради, ведуть участь у підведенні підсумків роботи 

інституту, факультетів, засіданнях кафедр з питань, що стосуються організації 

наукової діяльності; 

- у встановлені терміни виконують рішення Ради, планові заходи та 

доручення голови Ради, його заступника; 

- припинити свої повноваження, звернувшись із відповідним 

клопотанням до голови Ради. 

 

5.3. Секретар Ради: 

- здійснює організаційне забезпечення засідань; 
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- оповіщає членів Ради про дату проведення та порядок денний засідань 

Ради; 

- веде документацію Ради (оформляє протоколи засідань і рішення, що 

приймаються Радою); 

- здійснює підготовку матеріалів на розгляд засідань Ради; 

- визначає за погодженням з керівництвом матеріали, що пропонуються 

до розгляду; 

- контролює своєчасність надання та комплектність документації, 

наглядних матеріалів, що подаються на розгляд; 

- забезпечує постійне оновлення сторінки Ради на сайті ОДУВС; 

- здійснює безпосередній контроль за виконанням прийнятих рішень та 

інформує про стан їх виконання голову Ради або його заступника; 

- веде й зберігає протоколи засідань Ради; 

- обліковує присутність членів Ради на засіданнях; 

- направляє матеріали Ради всім зацікавленим інститутам, факультетам, 

кафедрам, службам і окремим особам; 

- виконує інші доручення голови Ради та його заступника, пов’язані з 

організацією діяльності Ради. 

5.4. Матеріально-технічне супроводження діяльності Ради забезпечується 

відповідними підрозділами університету. 

 

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ НАУКОВОЇ РАДИ 

 

6.1. Реорганізація або ліквідація Ради проводиться за поданням її голови 

наказом ректора університету. 

 

 

Начальник відділу  

організації наукової роботи 

підполковник поліції      Наталія ДОМБРОВАН 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Перший проректор 

державного університету 

доктор юридичних наук, 

професор                  Володимир ГРОХОЛЬСЬКИЙ 

 


