
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Вчену раду 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Національної академії наук України 

 

 

Національна академія наук України 

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ім. Є.О. ПАТОНА 

 

 
НАКАЗ 

 

                 20.12.2016 року                                                                                  №  146 

м. Київ 

 

 

Про затвердження Положення про  

Вчену раду Інституту електрозварювання 

ім. Є.О. Патона Національної академії наук України  

 

 

Керуючись вимогами законів України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про вищу освіту», Постанови Президії НАН України від 14.09.2016 № 180 

«Про затвердження основних принципів та діяльності наукової установи Національної 

академії наук України», Статуту Національної академії наук України та Статуту Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук  України 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити Положення про Вчену раду Інституту електрозварювання ім. Є.О. 

Патона Національної академії наук України (додається). 

 2. Заступникам директора, ученому секретарю, членам Вченої ради забезпечити 

дотримання Положення про Вчену раду Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Національної академії наук України. 

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ученого секретаря Інституту 

електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України Клочкова І.М. 

 

 

Директор інституту 

академік                                                                                                                      Б.Є. Патон 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                 наказом ІЕЗ ім. Є.О. Патона  

                                                                                 НАН України 

                                                                                 від « 20 » 12. 2016  року  

                                                                                 № 146   



 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Вчену раду 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Національної академії наук України 

 

1. Положення розроблене на основі законів України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», Постанови Президії НАН 

України від 14.09.2016 № 180 «Про затвердження основних принципів та 

діяльності наукової установи Національної академії наук України», Статуту 

Національної академії наук України та Статуту Інституту електрозварювання ім. 

Є.О. Патона Національної академії наук  України (далі Інститут). 

2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи 

формування та напрями діяльності Вченої ради Інституту. 

3. Вчена рада Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Національної академії наук України (далі Вчена рада Інституту) є колегіальним 

органом управління науковою та науково-технічною діяльністю Інституту, який 

виконує консультативно-дорадчі функції. 

4. У своїй діяльності Вчена рада Інституту керується Конституцією 

України, Законами України, зокрема законами України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про вищу освіту», іншими законодавчими актами України, 

нормативними документами Національної академії наук України, Статутом 

Інституту, цим Положенням. 

5. Кількісний склад членів Вченої ради Інституту становить 40 осіб. Не 

менш як три чверті складу Вченої ради обираються таємним голосуванням зборів 

наукових працівників на термін повноважень директора Інституту, а решта 

призначається наказом Директора Інституту. 

Структура та персональний склад Вченої ради затверджується Бюро 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України на строк 

повноважень директора Інституту. Часткові зміни у складі Вченої ради 

затверджуються Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства 

НАН України за поданням директора Інституту. 

Вчена рада Інституту має право своїм рішенням на час засідання Вченої 

ради виключати  з облікового складу тих членів Вченої ради, стан здоров’я яких чи 

інші обставини не дають ім можливості взяти участь у засіданні Вченої ради 

Інституту та голосуванні. 

6. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів Вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Інституту. 

6.1. До складу Вченої ради Інституту входять за посадами директор 

наукової установи, заступники директора з наукової роботи та учений секретар.  



6.2. До складу Вченої ради Інституту входять всі члени Національної 

академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії 

наук України), які працюють в Інституті. До Вченої ради можуть бути обрані (або 

запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, 

які не працюють в Інституті 

6.3. До складу Вченої ради Інституту також входять голова ради молодих 

вчених Інституту та голова первинної профспілкової організації (профспілковий 

представник) Інституту.  

6.4. Виборні представники з числа працівників Інституту обираються 

шляхом прямих таємних виборів. 

6.5. Заступники Голови та вчений секретар Вченої ради Інституту 

обираються таємним голосуванням з числа її членів. 

7. Вчена рада Інституту: 

1) визначає стратегію розвитку Інституту та перспективні напрями наукової 

і науково-технічної діяльності;  

2) проводить наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів 

науково-дослідних робіт;  

3) затверджує поточні (щорічні) плани наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок;  

4) удосконалює та розвиває структуру Інституту;  

5) розглядає та затверджує освітні програми та навчальні плани на  

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні по кожній спеціальності; 

6) затверджує правила прийому до аспірантури Інституту; 

7) затверджує теми дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначає  наукових 

керівників (консультантів);  

8) затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, 

докторантів, здобувачів;  

9) затверджує результати конкурсу на вакантні посади наукових 

працівників;  

10) висуває видатні наукові праці для присудження премій, медалей та 

інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;  

11) присвоює працівникам Інституту вчені звання професора та старшого 

дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення 

клопотання про присвоєння почесних звань;  

12) розглядає та затверджує робочі програми; 

13) затверджує річні звіти про діяльність Інституту та фінансові плани 

(кошториси) Інституту; 

14) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських 

установах державного сектору; 

15) погоджує перелік професій і посад Інституту, на яких може 

застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці; 

16) розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до його 

Статуту. 



7. Вчена рада Інституту обговорює основні наукові напрями діяльності 

Інституту і рекомендує їх до розгляду Відділенням фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України та затвердження Президією НАН України. 

8. Вчена рада Інституту має право приймати рішення, якщо на засіданні 

присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків 

розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших 

питань, де обов'язкова присутність двох третин складу Вченої ради.  

Рішення Вченої ради наукової установи НАН України вважаються 

прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів Вченої ради. 

Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішення Вченої ради) 

голосуванням.  

9. З метою розв’язання конкретних проблем можуть бути створені секції 

Вченої ради,  повноваження яких визначаються Вченою радою Інституту 

відповідно до Статуту Інституту. Вчена рада Інституту може делегувати частину 

своїх повноважень секціям Вченої ради. Голів секцій Вченої ради, вчених 

секретарів та їх склад призначає голова Вченої ради  Інституту. 

10. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами директора 

Інституту. 

11. Положення про Вчену раду Інституту електрозварювання ім. Є.О. 

Патона Національної академії наук України затверджується Вченою радою 

Інституту і набуває чинності згідно наказу директора Інституту. Зміни і 

доповнення до Положення затверджуються Вченою радою Інституту і набувають 

чинності згідно наказу директора Інституту. 

 

 

 
  

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник директора 

академік                                                                                       С.І. Кучук-Яценко 

 

 

Учений секретар 

канд. техн. наук                                                                           І.М. Клочков 

 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                О.А. Сулімова 

 


