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 - 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 наукової установи вчених звань професора 
та 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 ІБКіЦБ та фінансових 
планів наукової установи; 

- погодження переліку професій і посад ІБКіЦБ, на яких може 
застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці. 

 
2.2. Вчена рада розглядає й інші питання діяльності ІБКіЦБ відповідно 

до його Статуту. 
 
 

3. Склад Вченої ради 
 

3.1. Директор ІБКіЦБ, його заступник з наукової роботи і вчений 
секретар ІБКіЦБ є членами Вченої ради за посадою. 

Голова, його заступники та вчений секретар Вченої ради обираються 
таємним голосуванням з числа її членів. 

До складу Вченої ради також входять голова ради молодих вчених та 
керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) 
Інституту. 

3.2. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується 
Президією НААН на термін до 3 років. 

3.3. Вчена рада створюється з 27 осіб. Не менш як три чверті складу 
Вченої ради обираються таємним голосуванням на зборах наукових 
працівників, а решта членів призначаються наказом директора ІБКіЦБ. 

3.4. Відповідальність за належну організацію виборів членів Вченої 
ради покладається на керівника ІБКіЦБ. 

3.5. З метою проведення виборів членів Вченої ради шляхом таємного 
голосування на зборах наукових працівників ІБКіЦБ обирається лічильна 
комісія у складі 3-х осіб, яка: 

- обирає зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії; 
- фіксує пропозиції учасників зборів щодо кандидатів у члени Вченої 

ради; 
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- формує бюлетень для голосування та розмножує його у необхідній 
кількості; 

- видає бюлетені учасникам зборів, які підтверджують факт отримання 
бюлетеня власноручним підписом у відповідній відомості; 

- опечатують урну для голосування; 
- здійснюють моніторинг процесу голосування та підрахунок голосів, 

поданих за кожного з кандидатів; 
- складають та підписують протокол підрахунку голосів, встановлюють 

результати вибрів та їх оприлюднення шляхом розміщення відповідної 
інформації на стендах в адміністративному приміщенні ІБКіЦБ. 

3.6. Обраними членами Вченої ради вважаються особи, які набрали не 
менше 50% голосів учасників зборів, які взяли участь у голосуванні. 

3.7. До складу Вченої ради можуть бути внесені зміни упродовж її 
діяльності (не більше як три роки) відповідно до положень Статуту ІБКіЦБ. 

3.8. До складу Вченої ради можуть бути обрані або призначені також 
провідні вчені з інших установ аналогічного профілю та спеціалісти 
агропромислового комплексу. 
 

4. Організація роботи Вченої ради 
 
4.1. Засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану роботи 

Ради. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання 
Вченої ради. 

4.2. Місце та час проведення чергового засідання Вченої ради 
визначається головою або заступником Голови Вченої ради, а також на 
вимогу не менше половини членів Вченої ради. Інформація про місце та час 
проведення, а також проект порядку денного засідання Вченої ради 
доводиться до відома членів Вченої ради вченим секретарем Вченої ради не 
пізніше ніж за два дні до проведення засідання. 

4.3. Проводить засідання Вченої ради Голова ради або заступник 
Голови ради. 

4.4. Вчена рада правомочна приймати рішення, якщо у засіданні бере 
участь не менше 2/3 її складу. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, 
якщо за нього проголосувало більше 50% членів Вченої ради, які брали 
участь у засіданні. 

Вчена рада приймає рішення шляхом їх колегіального обговорення та 
за результатами відкритого або таємного голосування. Рішення Вченої ради 
оформляється протоколом, який підписується Головою або заступником 
Голови, а також вченим секретарем Вченої ради. 

4.5. Відповідальність за організаційну підготовку до чергового 
засідання Вченої ради та ведення діловодства, яке пов’язане з діяльністю 
Вченої ради покладається на вченого секретаря Вченої ради. 

4.6. Вчена рада планує свою роботу і здійснює своє діловодство. 
Документи Вченої ради зберігаються 10 років. 
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4.7. Члени Вченої ради беруть участь у їх засіданнях особисто та не 
мають права делегувати свої повноваження членам Вченої ради іншим 
особам. 

4.8. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами або 
розпорядженнями директора ІБКіЦБ. 

4.9. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладаються на 
Голову Вченої ради, заступника Голови Вченої ради, вченого секретаря 
Вченої ради. 

 
5. Права і обов’язки членів Вченої ради 

 
5.1. Члени Вченої ради мають право: 
- брати участь у складанні, обговоренні і затвердженні планів роботи 

Вченої ради; 
- завчасно вносити пропозиції щодо включення питань до порядку 

денного чергового засідання Вченої ради; 
- брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного; 
- попередньо ознайомитися з матеріалами і доповідями, які заплановані 

до розгляду на засіданні Вченої ради; 
- вносити Голові та вченому секретарю Вченої ради пропозиції з 

питання діяльності Вченої ради та ІБКіЦБ. 
 
5.2. Члени Вченої ради зобов’язані:  
- особисто брати участь у засіданнях Вченої ради; 
- своєчасно та належно виконувати рішення Вченої ради. 
 
 
 

_____________________________________ 


