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3.1.3. Затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних 

науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету 

Міністерством освіти і науки України. 

3.1.4. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності 

університету за рік.  

3.1.5. Аналіз стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються 

за рахунок загального фонду державного бюджету. 

3.1.6. Аналіз і координація діяльності редколегій збірників наукових праць 

ХДУ, які входять до переліку фахових видань України. 

3.1.7. Проведення щорічної атестації докторантів та заслуховування звітів 

викладачів, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття 

наукового ступеню доктора наук. 

3.1.8. Аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. 

3.1.9. Заслуховування звітів деканів факультетів щодо стану підготовки 

кадрів вищої кваліфікації та ефективності використання наукового потенціалу; 

розроблення рекомендацій для підвищення ефективності підготовки науково-

педагогічних кадрів в університеті. 

3.1.10. Заслуховування звітів деканів факультетів про хід виконання 

наукових досліджень. 

3.1.11. Аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами 

університету. 

3.1.12. Прийняття рішень про скерування кращих завершених науково-

дослідних робіт для участі у конкурсах на здобуття премій та грантів, а також 

на конкурси, що проводяться Національною академією наук України, 

Міністерством освіти і науки України. 

 

4. Права та обов’язки членів НТР 

4.1. Права членів НТР: 

4.1.1. Члени НТР беруть участь у її засіданнях та обговоренні питань, 

запропонованих до розгляду, а також у формулюванні рішень щодо них. 

4.1.2. Члени НТР ознайомлюються з усіма матеріалами та науковими 

працями, що обговорюються на засіданні. 

4.2. Обов’язки членів НТР:   

4.2.1. Члени НТР якісно та у встановлений термін виконують рішення НТР, 

а також доручення щодо підготовки питань для обговорення на засіданні. 

 

5. Керівництво НТР 

4.1. Керівництво НТР відповідно до наказу ректора університету здійснює   

проректор з наукової роботи - голова НТР.  

4.2. До складу НТР входять голова НТР, сектерат НТР, члени НТР. 

4.3. Голова НТР діє від імені НТР, керуючись цим Положенням. 

4.4. Голова НТР зобов'язаний забезпечити виконання покладених на НТР 

завдань. У разі відсутності Голови НТР його обов'язки виконує обраний член 

НТР.  
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