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1. Загальні положення
1.1. Науково-технічна рада Одеського національного політехнічного
університету створюється згідно зі Статутом ОНПУ та Положенням про
наукову і науково-технічну діяльність в ОНПУ.
1.2 У своїй діяльності науково-технічна рада ОНПУ (далі – НТР) керується
законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України,
Статутом ОНПУ, Положенням про наукову і науково-технічну діяльність в
ОНПУ та цим Положенням.
1.3. НТР є дорадчим органом Вченої ради ОНПУ з питань визначення
стратегії організації наукової діяльності, інтеграції наукових досліджень з
освітньою діяльністю та впровадження інноваційних технологій.
2. Основні завдання НТР
2.1 Визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної
діяльності ОНПУ відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і
техніки України, аналіз та координація науково-дослідної діяльності в ОНПУ,
розробка необхідних пропозицій для Вченої ради ОНПУ та ректорату.
2.2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших
науково-технічних проблем, визначених нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і
науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і
планами.
2.3. Сприяння в утворюванні міжфакультетських наукових колективів для
виконання комплексних наукових досліджень.
3. Функції НТР
3.1. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних
підрозділів ОНПУ за календарний рік.
3.2. Аналіз стану виконання фундаментальних та прикладних науководослідних робіт, що фінансуються за рахунок видатків загального фонду
державного бюджету та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, грантів
(стипендій).
3.3. Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів
фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок, що
виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.
3.4. Розгляд і затвердження плану наукових форумів, конференцій і т.п.
ОНПУ на наступний календарний рік.
3.5. Аналіз і координація діяльності редакційних колегій наукових видань
ОНПУ.
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3.6. Проведення щорічної атестації докторантів та заслуховування звітів
співробітників ОНПУ, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на
здобуття наукового ступеню доктора наук.
3.7. Аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад ОНПУ.
3.8. Вивчення питань та надання Вченій раді ОНПУ рекомендацій щодо
академічних відпусток аспірантам і докторантам, а також дострокового
відрахування з аспірантури та докторантури у суперечливих випадках.
3.9. Аналіз результатів наукових досліджень студентів ОНПУ, внесення
пропозицій щодо заохочення кращих студентів та керівників.
3.10. Рекомендація наукових проектів до участі у конкурсах на здобуття
Державних премій у галузі науки та техніки, щорічних премій Президента
України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також
на участь у конкурсах, що проводяться Національною Академією наук України,
Міністерством освіти і науки України, Державним фондом фундаментальних
досліджень тощо.
4. Права та обов’язки членів НТР
4.1. Члени НТР мають право брати участь у її засіданнях та обговоренні
питань, запропонованих до розгляду, а також у формулюванні рішень щодо
них.
4.2. Члени НТР мають право брати участь у розробці висновків та
пропозицій до Вченої ради та ректорату, попередньо ознайомлюються з усіма
матеріалами та науковими працями, що обговорюються на засіданні.
4.3. Члени НТР зобов’язані якісно та у встановлений термін виконувати
рішення НТР, а також доручення Голови НТР щодо підготовки питань для
обговорення на засіданні.
5. Керівництво НТР
5.1. Головою НТР є проректор з наукової та науково-педагогічної роботи.
5.2. До складу НТР входять директори інститутів та декани факультетів або
працівники університету, що виконують обов’язки їх заступників з наукової
роботи, керівники наукових підрозділів, висококваліфіковані фахівці, провідні
вчені ОНПУ, представники Ради молодих вчених та студентського
самоврядування.
5.3. Персональний склад НТР пропонується Вченою радою ОНПУ та
затверджується наказом ректора ОНПУ та діє 1 рік.
6. Організація роботи НТР
6.1. Засідання НТР проводяться головою (або членом НТР за його
дорученням) не менше, ніж один раз на квартал.
6.2. План роботи НТР складається на календарний рік і затверджується
головою НТР.

