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ПОЛОЖЕННЯ 

про Наукову раду Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про Наукову раду Черкаського державного бізнес-коледжу 

(далі – Положення) укладено з метою визначення її функцій, складу, порядку 

організації її роботи та взаємодії з іншими підрозділами, відповідних прав та 

відповідальності. 

1.2. Наукова рада Черкаського державного бізнес-коледжу (далі – Наукова 

рада) є дорадчим органом, який відповідно до цього Положення виробляє стратегію 

коледжу у сфері Наукової діяльності. 

1.3. Діяльність Наукової ради ґрунтується на принципах колегіальності та 

гласності обговорення питань, які віднесені до її компетенцій. 

1.4. У своїй діяльності Наукова рада керується чинним законодавством 

України, нормативною базою загальнодержавного та внутрішнього рівнів, наказами 

та розпорядженнями відповідних посадових осіб. 

1.5. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної чинної бази 

нормативних документів Черкаського державного бізнес-коледжу, що є складовою 

розділу «Про нас» офіційного сайту коледжу. 

 

 



 

2. Організаційні принципи, форми роботи та склад Наукової ради 

2.1. Наукову раду очолює її голова – заступник директора з навчально-

методичної роботи. 

2.2. Робота Наукової ради здійснюється за планом, який складається на 

навчальний рік та затверджується наказом директором за поданням її голови. 

2.3. Формою роботи Наукової ради є засідання, які проводяться як правило 

щомісяця. 

2.4. Матеріали засідань оприлюднюються на сайті коледжу або в інший спосіб. 

2.5. Кількісний і персональний склад, заступник голови і секретар Наукової 

ради затверджується наказом директора за поданням її голови. 

До складу Наукової ради на громадських засадах входить за посадами: заступник 

директора з навчально-методичної роботи, декан факультету та його заступник, 

завідувачі кафедр, представник(и) науково-педагогічних працівників кожної кафедри, 

представник органу  студентського самоврядування, представники студентських 

наукових гуртків. 

До складу Наукової ради можуть бути включені представники інших наукових 

організацій (за згодою). 

2.6. Засідання Наукової ради вважається правочинним, якщо на ньому 

присутні  більше половини членів ради. 

2.7. У засіданнях Наукової ради можуть брати участь запрошені особи без 

права голосу. 

2.8. Рішення Наукової ради приймаються відкритим або таємним голосуванням 

більшості голосів її членів, які присутні на засіданні, та оформляється протоколом, 

що підписується головою (у разі його відсутності – заступником) і секретарем 

Наукової ради. Кожен член Наукової ради має один голос. 

2.9. Рішення Наукової ради, як правило, мають рекомендаційний характер, 

обов’язковими до виконання є ті, що вводяться в дію наказом директора. 

2.10. Технічне супроводження означених робіт здійснює секретар Наукової ради, 

який призначається із числа членів Наукової ради за погодженням голови ради. 

  



 

 

3. Компетенція Наукової ради 

3.1. До компетенції Наукової ради належить розгляд питань щодо: 

− вироблення стратегії коледжу у сфері Наукової діяльності та напрямів 

впровадження її результатів; 

− визначення перспективних напрямів розвитку Наукової та інноваційної 

діяльності коледжу; 

− стану, проблем і перспектив розвитку окремих наукових напрямків; 

− стану науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності, публікаційної 

активності, міжнародного наукового співробітництва, захисту прав інтелектуальної 

власності, підготовки наукових кадрів, тощо; 

− конкурсного відбору проектів держбюджетних та контрактних НДР та 

рекомендацій робіт наукових колективів і окремих вчених для участі у відповідних 

конкурсах; 

− формування тематичних планів наукових досліджень і розробок; 

− підсумків виконання НДР, державних і міжнародних наукових грантів та 

господарчих договорів; 

− розвитку матеріально-технічної бази проведення досліджень і виконання 

розробок; 

− прийняття рішень про участь у наукових регіональних, державних і 

міжнародних програмах та надання рекомендацій стосовно укладання господарських 

договорів; 

− затвердження тематик науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються в 

межах робочого часу науково-педагогічних працівників; 

− обговорення проектів нормативних документів, що стосуються Наукової 

діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; 

− проведення наукових заходів; 

− стану і перспектив розвитку науково-дослідної роботи студентів. 

3.2. За дорученням директора або Вченої ради коледжу Наукова рада може 

розглядати інші питання та приймати відповідні рішення. 

  



 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Це Положення вводиться в дію наказом директора на підставі рішення 

Вченої ради коледжу. 

4.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом директора, 

за рішенням вченої ради коледжу. У тому ж порядку Положення скасовується. 

4.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням 

його вимог несуть посадові особи коледжу відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 
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