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1 ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Це Положення регламентує діяльність Вченої ради Інституту проблем безпеки 

атомних електростанцій НАН України (далі – Інститут). 

1.2 Це Положення про Вчену раду складене на підставі: 

 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.15 р.; 

 Постанови Президії НАНУ № 64 від 12.02.99 р.; 

 Постанови Президії НАНУ № 159 від 25.06.02 р.; 

 Статуту Інституту. 

1.3 Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління науковою і науково-

технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції. 

1.4 Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, 

яку визначає Статут Інституту. 

1.5 Метою діяльності Вченої ради є підвищення наукової та науково-технічної 

спроможності ІПБ АЕС, як організації з науково-технічної підтримки експлуатації АЕС та 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, координація зусиль 

науковців в опануванні та запровадженні в практику сучасних досягнень  вітчизняної та 

світової науки. 

1.6 Затверджене Положення (оригінал) зберігає учений секретар (або завідувач НОВ - 

розробник) , електронна копія надається у сектор УЯ ВРБЯОП . 

 1.7 Відповідальність за ознайомлення членів Вченої ради, а також фахівців, що 

залучаються до її роботи, з Положенням несе учений секретар, про що роблять відповідні 

записи в аркуші ознайомлення. 

1.8 Аналіз та/або перегляд, скасування Положення здійснюється відповідно до вимог 

ПЯ-7.5-03-17 - Процедура якості «Порядок розробки задокументованої інформації». 

 

2 КОМПЕТЕНЦІЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ 

2.1. До виключної компетенції Вченої ради Інституту належать питання щодо: 

 визначення стратегії розвитку ІПБ АЕС та перспективних напрямів наукової і 

науково-технічної діяльності; 

 проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-

дослідних робіт; 

 затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок; 

 удосконалення та розвитку структури ІПБ АЕС; 

 підготовка пропозицій щодо нарощування наукового потенціалу ІПБ АЕС, 

поліпшення якості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

 обґрунтування впровадження досягнень світової та вітчизняної  науки та передового 

досвіду в практику науково-технічної підтримки експлуатації АЕС та перетворення об’єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему, а також в науково-технічну діяльність ІПБ 

АЕС; 

 підготовка пропозицій та рекомендацій щодо розроблення та реалізації науково-

технічних програм в області аналізу, оцінки та підвищення безпеки ядерних установок та 

радіаційних технологій; 
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 підготовка рекомендацій стосовно поліпшення організації та виконання науково-

дослідних робіт, підвищення їх ефективності;  

 заслуховування доповідей керівників наукових підрозділів та наукових керівників 

програм та проектів про стан  виконання робіт та отримані результати; 

 затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників 

(консультантів); 

 затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, 

здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників; 

 висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів 

відзнак, у тому числі міжнародних; 

 присвоєння працівникам ІПБ АЕС вчених звань старшого дослідника і подання 

відповідних рішень 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; 

 затвердження річних звітів про діяльність Інституту та фінансових планів Інституту; 

 ухвалення 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; 

 погодження переліку професій і посад наукової установи, на яких може 

застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. 

2.2. Вчена рада Інституту обговорює основні напрями наукової і науково-технічної 

діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенням фізико-технічних проблем 

енергетики та Президією НАН України. 

2.3. Вчена рада аналізує стан реалізації наукових досліджень, рівень їх матеріально-

технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів. 

2.4. Вчена рада розглядає питання: 

 координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами; 

 стану виконання та результати важливих наукових і науково-технічних розробок; 

 удосконалення структури організації та управління діяльністю підприємства; 

 висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту; 

 удосконалення системи управління якістю наукових досліджень; 

 проведення нарад і конференцій; 

 міжнародного наукового співробітництва Інституту; 

 науково-видавничої діяльності, висування видатних наукових праць, наукових 

відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних; 

 висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної 

академії наук України. 

 

2.5. Вчена рада ухвалює: 

 програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 
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 річний звіт про наукову роботу Інституту. 

2.6. Вчена рада затверджує: 

 результати виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 

 результати атестації наукових працівників; 

 теми дисертацій здобувачів, їх наукових керівників (консультантів). 

2.7. Вчена рада рекомендує: 

 кандидатури на призначення заступників директора з наукової роботи, ученого 

секретаря Інституту, редактора та членів редколегій наукового видання Інституту; 

 заходи стосовно поліпшення організації та виконання науково-дослідних робіт, 

підвищення їх ефективності; 

 інші питання, передбачені Статутом Інституту. 

 

 

3 СТРУКТУРА  І  СКЛАД  ВЧЕНОЇ  РАДИ 

3.1. Кількісний склад членів Вченої ради наукової установи визначається статутом 

(положенням) наукової установи.  

3.2 Не менше, ніж три чверті складу Вченої ради обираються на термін повноважень 

директора таємним голосуванням на зборах колективу (конференції) наукових працівників 

Інституту, а решта її членів призначається наказом директора Інституту. До складу Вченої 

ради 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) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в 

Інституті. 

3.2. Керівник наукової установи, його заступник з наукової роботи і учений секретар 

наукової установи є членами Вченої ради наукової установи за посадою.  

3.4. Головою Вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови – 

заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем – учений секретар Інституту. 

Кількісний склад Вченої ради визначається Статутом Інституту. 

3.5. До складу Вченої ради, як правило, залучають докторів та кандидатів наук, 

керівників підрозділів та висококваліфікованих фахівців ІПБ АЕС, провідних вчених, 

спеціалістів інших наукових установ, які мають великий досвід та компетентність у таких 

областях знань: фізика ядерних реакторів, радіаційний захист, безпека АЕС, технології 

ядерно-паливного циклу, радіаційне матеріалознавство, захист навколишнього середовища 

від радіаційного впливу, управління якістю, нерозповсюдження ядерної зброї, поводження 

з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, фізичний захист, 

методології та засоби розрахункового забезпечення.  

3.6. До складу Вченої ради Інституту також входять голова Ради молодих вчених або 

іншого об’єднання молодих вчених (представник молодих вчених) наукової установи та 

керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Інституту. 

 

 

3.7. Структура і персональний склад Вченої ради затверджуються бюро Відділення 

ФПТЕ НАН України на термін дії повноважень директора Інституту. 
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3.8. В разі необхідності часткові зміни у складі Вченої ради Інституту можуть 

затверджуватися рішенням бюро Відділення ФПТЕ за поданням директора Інституту.  

 

4 РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  ВЧЕНОЇ РАДИ 

4.1 Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше, ніж 

1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на 

здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язковою є присутність 2/3 складу Вченої 

ради. 

4.2 Рішення Вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосували понад 

50 % присутніх членів Вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за 

визначенням Вченої ради) голосуванням, якщо Статут Інституту не передбачає іншого 

порядку. 

4.3 Вчена рада для підготовки своїх рішень може створювати комісії з членів Вченої 

ради, співробітників Інституту, а також запрошувати до їх складу провідних вчених і 

фахівців, що не працюють в Інституті. 

4.4 Голова Вченої ради здійснює безпосереднє керівництво її діяльністю, затверджує 

плани роботи, її рішення, та інші необхідні документи, а також веде засідання та виступає від 

імені Вченої ради в спілкуванні з зовнішніми організаціями. 

4.5  Вчена рада здійснює свою діяльність на основі щорічних планів роботи.  Плани 

діяльності Вченої ради (далі – План) складають на підставі пропозицій  підрозділів ІПБ АЕС.  

4.6 Засідання Вченої ради проводять відповідно до складеного порядку денного. За 

необхідності, Голова Вченої ради та її члени можуть ініціювати розгляд питання, не 

передбаченого Планом. Внесення такого питання до порядку денного,  призначення 

відповідальних осіб за підготовку необхідних матеріалів, учений секретар погоджує з 

Головою та заступником Голови Вченої ради.  

4.7 Для розгляду питання на засіданні  Вченої ради відповідальні за напрямок 

діяльності або виконання роботи готують та подають ученому секретареві матеріали, які 

розкривають сутність питання і є обов'язковими, а саме – пояснювальну записку та проект 

рішення Вченої ради.  

При розгляді інших питань, відповідальні виконавці, на свій розсуд, можуть готувати 

додаткові матеріали, до яких відносяться доповіді, аналітичні та інформаційні довідки, звіти 

про виконання робіт тощо. 

4.8 Свою діяльність Вченої ради здійснює шляхом проведення  засідань, кожне з яких 

оформлюється протоколом. Рішення Вченої ради є невід'ємною частиною протоколу 

засідання. Після  затвердження протоколу Головою Вченої ради, рішення носять 

рекомендаційний характер. Статусу обов'язковості рішення Вченої ради набувають після 

видання директором ІПБ АЕС організаційно-розпорядчих документів, а саме, наказів або 

розпоряджень. 

4.9 При вирішенні питань, які порушують інтереси членів трудового колективу, 

наприклад, розгляд результатів атестації наукових працівників та затвердження рішення 

атестаційної комісії  ІПБ АЕС, для представництва цих інтересів на засідання запрошують 

Голову первинної профспілкової організації підприємства. 
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5 ПРАВА  І  ОБОВ’ЯЗКИ  ЧЛЕНІВ  ВЧЕНОЇ  РАДИ 

5.1. Члени Вченої ради:  

 свої повноваження здійснюють лише особисто; 

 вносять пропозиції з питань, які потребують колективного обговорення та прийняття 

рішень; 

 вносять пропозиції про зміни порядку денного та ведення засідання Вченої ради; 

 беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проектів рішень Вченої 

ради;   

 отримують необхідні матеріали з питань, що готуються на засідання Вченої ради та 

інформацію про хід виконання рішень ради і наказів директора, виданих на підставі цих 

рішень; 

 забезпечують виконання рішень Вченої ради у структурних підрозділах Інституту;  

 приймають участь у всіх засіданнях Вченої ради. У випадку неможливості прийняти 

участь у засіданні, член Вченої ради зобов’язаний у письмовій формі завчасно попередити 

про це ученого секретаря Вченої ради, або протягом тижня після засідання повідомити про 

причину відсутності голову Вченої ради;  

 забезпечують ефективну роботу Вченої ради, виконують покладені на них обов’язки 

та доручення ради, своєчасно і точно виконують рішення ради та накази, беруть активну 

участь у складанні плану роботи Вченої ради; 

 несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає Вчена рада 

Інституту, а також за виконання своїх обов’язків.    

5.2. Члени Вченої ради мають право виносити на засідання Вченої ради питання, які 

вони вважають важливими для нормальної діяльності Інституту та підвищення якості 

науково-технічної продукції. 

5.3. Члени Вченої ради зобов’язані забезпечувати об’єктивність та наукову 

обґрунтованість своїх висновків, зберігати коректність та шанобливе відношення до 

опонентів в наукових дискусіях. 

 

6 ПРАВА  І  ОБОВ’ЯЗКИ  УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 Учений секретар Вченої ради:  

 здійснює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради; 

 веде і оформлює протокол засідань Вченої ради; 

 здійснює підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формує атестаційні 

справи здобувачів; 

 організовує проведення конкурсу на заміщення вакантних посад; 

 готує витяги з протоколів засідання Вченої ради; 

 контролює хід виконання рішень Вченої ради;  

 збирає, аналізує та узагальнює пропозиції членів Ради щодо формування Плану її 

діяльності; 

 складає План діяльності Вченої ради на рік; 

 складає  щороку Звіт про діяльність Вченої ради;  

 у встановленому порядку формулює порядок денний засідання; 
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 інформує членів Вченої ради та запрошених осіб про дату, місце та час проведення 

засідання; 

 здійснює збір відповідних матеріалів та їх розсилку членам Вченої ради і, за 

необхідності, запрошеним на засідання особам; 

 готує проекти листів іншим організаціям та зацікавленим особам. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ 

 

7.1 Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання. Інформація про дату, час, 

та проект порядку денного засідання розсилається членам Вченої ради та запрошеним 

особам  на електронну адресу. 

7.2 Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради.  

7.3 Позачергове засідання Вченої ради скликає голова ради з власної ініціативи, або на 

прохання члена Вченої ради, яке письмово підтримане щонайменше третиною членів Вченої 

ради. 

7.4 Письмове прохання про скликання позачергового засідання Вченої ради з усіма 

підписами подають голові Вченої ради через секретаря Вченої ради.  

7.5 Дату проведення позачергового засідання Вченої ради визначає голова Вченої ради. 

Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне відбутись не 

пізніше, ніж за 2 тижні від складання подання.  

7.6 Хід засідань Вченої ради фіксується у протоколах, які підписують голова та 

секретар Вченої ради. 

7.7 Голова на засіданні Вченої ради: 

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Вченої Ради та контроль за 

виконанням її рішень; 

- відкриває та закриває засідання; 

- організовує розгляд питань; 

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; 

- виносить на обговорення проекти рішень; 

- робить офіційні та інші повідомлення; 

- затверджує персональний склад Ради, план її роботи, персональний склад 

консультантів, протоколи засідань Ради; 

- погоджує місце, дату і час засідання, перелік запрошених осіб і консультантів,  

порядок денний засідання;  

-  гарантує членам Вченої ради доступ до рішень та протоколів її засідань.   

7.8 Заступник Голови Вченої ради зобов'язаний: 

 - організовувати оперативну та поточну роботу Вченої ради, аналізувати її діяльність, 

прийняті нею рішення, хід їх виконання та надавати Голові Вченої ради свої висновки і 

пропозиції; 

 - здійснювати необхідні заходи щодо проведення засідань Вченої ради, підготовки її 

рішень, доведення цих рішень до заінтересованих організацій та осіб; 

- виконувати  обов'язки  Голови Вченої ради, у разі його відсутності. 

7.9 Члени Вченої ради  зобов'язані: 
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- брати участь у засіданнях Вченої ради, прийнятті та виконанні її рішень;  

- виконувати доручення керівництва Вченої ради щодо особистої участі в розгляді 

матеріалів, представлених на обговорення, а також підготовки проектів рішень Вченої ради; 

- при розгляді на засіданні матеріалів конфіденційного характеру, зберігати їх 

конфіденційність; 

 - не використовувати отриману ними інформацію в комерційних цілях та таким 

чином, що порушує авторські права третіх осіб. 

Члени Вченої ради можуть звертатись з запитами до Директора Інституту та інших 

відповідальних осіб. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на 

найближчому засіданні Вченої ради, якщо запит поданий не пізніше, ніж за три дні до 

засідання. Вчена рада за пропозицією голови Вченої ради чи з власної ініціативи може 

утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту. 

7.10. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше, ніж дві третини членів Вченої ради. Реєстрація членів Вченої ради здійснюється 

перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Кворум обраховується на 

початок засідання та уточнюється під час таємного голосування. Підсумки таємного 

голосування встановлює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим 

голосуванням. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного 

голосування та достовірність його результатів. 

7.11. На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою Вченої ради з 

власної ініціативи чи за пропозицією членів Вченої ради.   

7.12. Засідання Вченої ради проводить голова, а за його відсутності – заступник голови 

Вченої ради. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи голови Вченої ради, проводить 

заступник голови Вченої ради. 

7.13. Проект порядку денного засідання Вченої ради пропонує голова Вченої ради. 

7.14. До проекту порядку денного планового засідання Вченої ради відносять: 

- питання, передбачені планом роботи Вченої ради; 

- поточні питання діяльності Вченої ради; 

- питання, запропоновані головою Вченої ради або членами Вченої ради; 

- на її попередніх засіданнях, та підтримані рішенням Вченої ради; 

- питання, запропоновані в період між засіданнями Вченої ради комісіями чи членами 

Вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу Вченої ради. 

7.15. Пропозиції члени Вченої ради у письмовій формі з усіма підписами подають 

голові Вченої ради через секретаря Вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до планового 

терміну засідання. 

7.16. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають 

обговорення та розгорнутого рішення, включаються у пункт «Різне» порядку денного. 

Пропозиції щодо питань даного пункту подають члени Вченої ради і погоджують їх з 

головою Вченої ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання Вченої ради.  

7.17. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну 

відповідальність за зміст та своєчасне (не пізніше семи днів до дня засідання Вченої ради) 

подання ученому секретарю проектів рішень, у яких сформульовані конкретні заходи щодо 

виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль. 
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7.18. Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, 

які повинні бути розглянуті Вченою радою.  

7.19. Не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради, учений секретар погоджує 

порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.  

7.20.Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний. 

7.21. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради визначає голова Вченої 

ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням комісій чи членів 

Вченої ради.  

7.22. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна 

проста більшість голосів.  

7.23  Голова та заступник Голови Вченої ради  мають право: 

- вести листування з органами виконавчої влади, Національною та галузевими 

академіями наук України, проектними і науково-дослідними інститутами з питань, що 

належать до компетенції Вченої ради; 

- запитувати в установленому порядку необхідні матеріали, висновки, довідки, що 

стосуються діяльності Вченої ради; 

- передавати в установленому порядку до підрозділів   ІПБ АЕС матеріали, що 

надходять на розгляд Вченої ради, для одержання висновків і відгуків на них; 

- залучати до участі в підготовленні матеріалів на засідання Вченої ради працівників 

ІПБ АЕС та інших організацій (за згодою). 

7.24  Учений секретар має право: 

- запитувати у членів Вченої ради та керівників, відповідальних за роботу чи напрямок 

діяльності підрозділів, необхідні матеріали, висновки, довідки, що відносяться до 

компетенції  Вченої ради; 

- здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданні Вченої ради та в 

установленому порядку інформувати керівництво Вченої ради про результати контролю. 

7.25 Члени Вченої ради мають право: 

- вносити за власною ініціативою на обговорення Вченої ради питання, які потребують 

спеціальних рішень щодо результатів робіт та їх матеріально-технічного забезпечення; 

- брати участь у складанні і обговоренні Плану діяльності Вченої ради, запитувати  

інформацію, що входить до її компетенції; 

- скласти свої повноваження в будь-який час, повідомивши про це  письмово Голову 

Вченої ради. 

 

8. ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття Вченою радою Інституту. 

8.2. Зміни та доповнення положення вносяться рішенням Вченої ради. 

 

Схвалено Вченою радою ІПБ АЕС 03 листопада 2017 року, протокол № 8. 
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