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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. Секретаріат Вченої ради Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (далі Секретаріат ВР НТУ «ХПІ») 

створений в структурі науково-дослідної частини НТУ «ХПІ» на підставі 

рішення Вченої ради НТУ «ХПІ» та наказу ректора університету. 

 1.2. Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» підпорядковується ректору Університету, 

голові вченої ради НТУ «ХПІ» і проректору з наукової роботи. Робота 

Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» полягає у забезпеченні ефективної діяльності 

Вченої ради Університету, належному оформленні відповідних документів, що 

стосуються життєдіяльності Університету, науково-педагогічних працівників. 

 1.3. У своїй діяльності Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» керується чинним 

законодавством України, зокрема 36 статтею Закону України «Про вищу освіту» 

(затвердженого рішення Верховної ради України № 76-VIII від 28.12.2014 р. зі 

змінами), Порядку присудження наукових ступенів (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами), Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р.  

№ 167), Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам (затвердженого Наказом МОН України від 14.01.2016 р. № 13 зі 

змінами), Статутом НТУ «ХПІ», наказами та розпорядженнями ректора НТУ 

«ХПІ» та цим Положенням. 

 1.4. До складу Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» входять: Вчений секретар 

НДЧ, 3 інженера 1-ї категорії НДЧ НТУ «ХПІ». 

 1.5. Загальний контроль за діяльністю та поточну перевірку стану роботи 

Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» здійснює ректор Університету. 

 1.6. Для забезпечення ефективної роботи Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» 

виділяють окреме приміщення, обладнане засобами оргтехніки та меблями. 
 1.7. Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» має печатку і штампи, зразки яких 

затверджуються ректором Університету. 

 1.8. Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» створюється та реорганізується відповідно 

до рішення Вченої ради НТУ «ХПІ» та наказу ректора Університету. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

СЕКРЕТАРІАТУ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» 

 

2.1. Підготовка проекту плану роботи Вченої ради Університету. 

2.2. Участь у підготовці проектів рішень з окремих питань порядку 

денного засідань Вченої ради Університету. 

2.3. Доведення затверджених планів та рішень Вченої ради Університету 

до безпосередніх виконавців та трудового колективу Університету. 

2.4. Аналітична діяльність, спрямована на підвищення якості 

функціонування Вченої ради Університету. 

2.5. Співпраця з структурними підрозділами МОН України та закладами 

вищої освіти в рамках компетенції Секретаріату ВР НТУ «ХПІ». 
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2.6. Інформування керівництва Університету про роботу Вченої ради 

Університету. 

2.7. Проведення заходів щодо належного забезпечення підготовки 

відповідних документів для присвоєння вчених звань науковим та науково- 

педагогічним працівникам Університету. 

2.8. Надання консультацій з питань, що відносяться до компетенції 

Вченої ради Університету. 

2.9. Контроль за своєчасним виконанням рішень Вченої ради університету. 

2.10. Участь у заходах щодо координації, уніфікації та централізації 

управління Університетом. 

 

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

СЕКРЕТАРІАТУ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» 

 

3.1. Організація роботи Вченої ради Університету: 

 - підготовка плану роботи Вченої ради Університету; 

 - підготовка розпоряджень, наказів (зміни до наказів) вченої ради; 

 - участь у підготовці проектів рішень Вченої ради Університету, 

аналітичних і довідково-інформаційних матеріалів; 

 - здійснення контролю за станом виконання рішень, ухвалених Вченою 

радою Університету; 

 - підготовка витягів вченої ради; 

 - ведення документообороту з вченими радами інститутів/факультетів; 

 - протоколювання засідань вченої ради НТУ «ХПІ» (підготовка протоколів 

засідань вченої ради НТУ «ХПІ»); 

 - підготовка презентацій порядку денного вченої ради;  

 - складання звітів, листів щодо роботи вченої ради; 

 - підготовка до списання до архіву справ здобувачів, бюлетенів, та інших 

документів згідно номенклатури; 

 - технічний супровід та протоколювання засідань наглядової ради НТУ 

«ХПІ»; 

 - підготовка справ для відкриття/продовження роботи постійно діючих та 

тимчасових спецрад; 

 - організація роботи комісій вченої ради НТУ «ХПІ»; 

 - настрифікація дипломів та проведення процедури визнання наукового 

ступеня здобутого в іноземному закладі вищої освіти (ЗВО); 

 - підготовка та проведення громадських обговорень на базі НТУ «ХПІ»; 

 - реєстрація та розподілення авторефератів, що надійшли до університету 

на рецензію; 

 - підготовка документів для посольств іноземних держав та міжнародних 

фірм, щодо підтверджують здобутих у НТУ «ХПІ» наукових ступенів та вчених 

звань; 

 - підготовка документів/справ для отримання: Державних нагород 

України, Урядових, відомчих заохочувальних відзнак та нагород, відзнак: 

ХОДА, Харківської обласної ради, виконкому міської ради та Харківського 
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міського голови, відзнак Департаменту освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації, відзнак Виконкому міської ради та Харківського 

міського голови та внутрішньовузівських нагород; 

 - підготовка документів/справ для отримання: Державних стипендій (для 

видатних та молодих науковців), премій/стипендій: Президента України, ВРУ, 

КМУ, ХОДА, конкурсів та інших; 

 - підготовка документів для отримання звання - «Почесний доктор/ 

заслужений професор НТУ «ХПІ»; 

 - підготовка урочистих заходів при врученні звання «Почесний доктор/ 

заслужений професор НТУ «ХПІ»; 

 - участь у підготовці матеріалів до висунення наукових, навчальних, 

навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників Університету 

для участі в конкурсах на здобуття премій; 

 - координація та узагальнення даних про діяльність вчених рад інститутів 

та факультетів; 

- опрацювання і систематизація поточної документації та інших матеріалів, 

пов’язаних з діяльністю секретаріату Вченої ради Університету; 

 - голова Вченої ради Університету може покласти на Секретаріат ВР НТУ 

«ХПІ» вирішення інших питань, пов’язаних із удосконаленням діяльності Вченої 

ради Університету. Ректор Університету може доручити Секретаріату ВР НТУ 

«ХПІ» виконання інших завдань, спрямованих на оптимізацію процесу 

управління Університетом. 

 

 3.2. Організація роботи постійно діючих та тимчасово створених 

спеціалізованих вчених рад: 
 - перевірка відповідності оформлення документів вимогам МОН України, 

що подаються до постійно діючої ради НТУ «ХПІ» та узгодження їх змісту, а 

саме: правильність призначення опонентів, інформації про складання 

кандидатських екзаменів (визначення необхідності складання додаткових 

екзаменів), витягу з протоколу засідання кафедри/міжкафедрального семінару, 

особової картки (форма П-2ДС), списку наукових праць, висновку комісії 

спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього 

розгляду, попереднього варіанту автореферату/дисертації на їх відповідність 

існуючим вимогам, підготовки повідомлення про захист до МОН, стенограми 

(розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, проекту 

висновку щодо захисту дисертації, рішення спеціалізованої вченої ради щодо 

присудження наукового ступеня та інші документи, що оформлюються згідно з 

вимогами, встановленими МОН. 

 - погодження установ і організацій, до яких надіслано автореферат 

дисертації. 

- заповнення електронного примірника облікової картки дисертації у 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти (УкрНТЕІ). 

- перевірка на виконання умов академічної доброчесності; 

- робота з сайтами вченої ради/університету/репозитарію по розміщенню 

матеріалів дисертації. 
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- формування 2-х примірників атестаційної справи для МОН та НТУ 

«ХПІ». 

- перевірка опонентів/рецензентів на відповідності вимогам МОН; 

- ведення бази університету опонентів/рецензентів для контроля кількості 

раз участі в разових радах; 

- перевірка оформлення дисертації PhD відповідно до вимог встановлених 

МОН; 

- перевірка наукових публікацій що зараховуються за темою дисертації до 

вимог встановлених МОН: обґрунтування отриманих наукових результатів 

відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків; опублікування 

статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до 

переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому 

законодавством порядку; опублікування статей у наукових періодичних 

виданнях інших держав з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача, за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається 

радою; опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) 

наукового видання; 

- організація проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи; 

- перевірка оформлення документів здобувача на відповідність вимогам 

МОН; 

- надсилання до МОН повідомлення про прийняття дисертації PhD до 

розгляду; 

- оформлення рішення ради про присудження ступеня доктора філософії; 

- підготовка наказу закладу вищої освіти про видачу диплома доктора 

філософії.  

 

 3.3. Організація роботи по присвоєнню вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам: 

 - підготовка до розгляду Вченою радою Університету, Атестаційною 

колегією МОН України матеріалів, пов’язаних з присвоєнням науковим та 

науково-педагогічним працівникам Університету вчених звань; 

 - консультування працівників Університету щодо підготовки матеріалів на 

засідання Вченої ради Університету та присвоєння вчених звань науковим та 

науково-педагогічним працівникам; 

 - своєчасне інформування працівників Університету про зміни та 

доповнення до нормативних актів, що регулюють присвоєння вчених звань; 

- підготовка справ для отримання професора МОН України; 

- підготовка справ для отримання доцента МОН України; 

- підготовка справ для отримання старшого дослідника МОН України; 

- підготовка справ для отримання професора НТУ «ХПІ»; 

- підготовка справ для отримання доцента НТУ «ХПІ»; 

- надання методичної й практичної допомоги здобувачам вчених звань у 

підготовці та оформленні необхідних документів, атестаційних справ здобувачів 

та контроль за їх направленням до МОН України; 
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- реєстрація та видача атестатів вчених звань та дипломів наукових 

ступенів працівників НТУ «ХПІ»;  

- проведення голосування вченої ради університету при представленні до 

вчених звань професора/доцента/старшого дослідника працівниками НТУ 

«ХПІ»; 

 - проведення голосування вченої ради при висуненні кандидатур на 

отримання: Державних нагород України, Урядових, відомчих заохочувальних 

відзнак та нагород. 

 

4. КЕРІВНИЦТВО 

СЕКРЕТАРІАТУ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» 

 

 4.1. Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» очолює вчений секретар НДЧ. 

 4.2. Вченого секретаря та його працівників призначає на посаду і звільняє 

з посади ректор Університету. 

 4.3. На період тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, навчання, 

хвороби тощо) функції вченого секретаря виконує призначений співробітник 

Секретаріату ВР НТУ «ХПІ», визначений головою Вченої ради університету та 

призначений розпорядженням ректора. 

 4.5. Вчений секретар: 

 - організовує роботу Секретаріату ВР НТУ «ХПІ», забезпечує якісне й 

ефективне виконання покладених на нього завдань і функцій; 

 - несе відповідальність за виконання покладених на Секретаріат ВР НТУ 

«ХПІ» завдань і функцій; 

 - розподіляє обов'язки між працівниками Секретаріату ВР НТУ «ХПІ», 

готує та надає на затвердження ректорові Університету розпорядчі документи з 

питань, віднесених до компетенції секретаріату Вченої ради Університету; 

 - надає на розгляд ректора Університету пропозиції щодо заохочення або 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Секретаріату ВР 

НТУ «ХПІ». 

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СЕКРЕТАРІАТУ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ» 

З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

 5.1. Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» у своїй роботі взаємодіє з ректором, 

ректоратом, НДЧ, інститутами, факультетами, кафедрами, лабораторіями, 

відділами та іншими структурними підрозділами Університету. 

 5.2. Працівники Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» співпрацюють з: 

 - працівниками структурних підрозділів Університету щодо питань роботи 

з документами, контролю і перевірки стану їх виконання, діяльності 

колегіальних органів, підготовки і подання матеріалів, використання інформації 

за службовими потребами; 
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 - юридичним відділом - з правових питань, пов’язаних з підготовкою 

документів; 

 - підрозділами матеріально-технічного забезпечення та господарського 

обслуговування Університету - з питань забезпечення засобами оргтехніки, 

бланками документів, канцелярським приладдям та інше. 

 5.3. У межах своєї компетенції Секретаріат ВР НТУ «ХПІ» може вступати 

у взаємовідносини з іншими установами щодо питань роботи Вченої ради 

Університету. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 6.1. Це Положення, зміни та доповнення до нього вносяться рішенням 

вченої ради Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету. 

 6.2. Ліквідація Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» здійснюється наказом ректора 

університету шляхом його реорганізації або припинення діяльності. 

 6.3. Діяльність Секретаріату ВР НТУ «ХПІ» може бути припинена:  

 - за рішенням вченої ради університету; 

 - в інших випадках, передбачених законодавством України. 

 


