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1. Загальні положення
1.1. Рада докторів (докторат) Уманського національного університету
садівництва (далі - Рада докторів) є добровільним, самокерованим громадським
органом при адміністрації Уманського НУС та має дорадчий характер.
1.2. Рада докторів створена з метою об’єднання фахівців найвищої
кваліфікації для вирішення важливих завдань науково-технічної та інноваційної
діяльності університету.
1.3. У своїй діяльності Рада докторів керується чинним законодавством
України, Статутом Уманського НУС, а також принципами добровільності,
рівноправності та самоврядування.
1.4. Діяльність Ради докторів координується адміністрацією Уманського
НУС через проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності.
1.5. Голова Ради докторів є членом Вченої ради Уманського НУС.
2. Основні завдання Ради докторів
2.1. Сприяти науково-дослідній роботі науковців, науково-педагогічних
працівників, аспірантів і докторантів Уманського НУС.
2.1.1. Підтримувати наукову спадкоємність, зберігати наукові школи і
напрямки наукової діяльності Уманського НУС.
2.1.2. Сприяти поширенню (впровадженню) результатів наукових
досліджень учених.
2.2. Сприяти підвищенню наукової кваліфікації і професійного рівня
молодих учених.
2.2.1. Сприяти професійному зростанню наукової молоді Уманського НУС.
2.2.2. Сприяти організації наукових шкіл, проведенню конференцій,
семінарів, симпозіумів, олімпіад, зокрема всеукраїнських, які проводяться на
базі Уманського НУС.
2.2.3. Висувати кандидатури на здобуття премій, грантів, стипендій і
здійснювати громадські обговорення наукових, науково-технічних і
інноваційних проектів.
2.2.4. Розглядати рекомендації про навчання в аспірантурі і докторантурі.
2.2.5. Висувати
кандидатури на
присвоєння
почесних
звань
Уманського НУС.
2.3. Сприяти представленню, захисту і реалізації професійних,
інтелектуальних прав науковців Уманського НУС.
2.3.1. Представляти
інтереси науковців у
державних
органах,
муніципальних, наукових, громадських об’єднаннях та інших організаціях.
2.3.2. Сприяти створенню в Уманському НУС спеціалізованих учених рад
із захисту дисертацій третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) і
доктора наук.
3. Основні напрямки діяльності Ради докторів.
3.1. Рада має право:
- виступати з ініціативами стосовно питань наукового та громадського
життя, вносити пропозиції в органи державної і муніципальної влади,
наукові та громадські організації і брати участь у прийнятті їхніх рішень
щодо наукової діяльності Уманського НУС;

- представляти і захищати права і законні інтереси науковців Уманського
НУС в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і
громадських об’єднаннях;
- розробляти і подавати на затвердження Вченій раді Уманського НУС
необхідні положення й інші документи про організацію, навчання та
наукову роботу здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор
філософії) та доктора наук;
- рекомендувати Вченій раді Уманського НУС на затвердження теми
дисертаційних робіт докторів філософії і докторів наук;
- проводити експертне оцінювання підготовлених до захисту дисертацій на
здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора наук;
- здійснювати додаткове рецензування дисертаційних досліджень за
поданням спеціалізованих учених рад;
- проводити експертне оцінювання наукових проектів (у тому числі для
участі в конкурсах) за поданням науково-дослідної частини;
- здійснювати експертне оцінювання науково-методичних праць викладачів
університету за поданням науково-дослідної частини та науковометодичної ради;
- організовувати лекторії, семінари, конференції, круглі столи;
- вести співробітництво з науковими, студентськими й іншими
молодіжними організаціями України та зарубіжжя;
- брати участь у міжнародних, державних, регіональних та інших проектах і
програмах;
- організовувати центри ділового співробітництва, виставки, конкурси;
- здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової спільноти університету,
яка не суперечить чинному законодавству.
3.2. Здійснюючи діяльність з реалізації завдань, Рада докторів зобов’язана:
- дотримуватись чинного законодавства України, загальновизнаних
принципів і норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності,
а також норм, передбачених Статутом Уманського НУС і Положенням про
Раду докторів Уманського НУС;
- поширювати інформацію про свою діяльність регулярним поновленням
Інтернет-сторінки Ради докторів Уманського НУС, інших інформаційних
органів університету та засобів масової інформації.
4. Порядок формування Ради докторів
4.1. Членами Ради докторів можуть бути доктори наук, які працюють в
Уманському НУС на постійній основі і визнають це Положення.
4.2. Вищим колегіальним органом Ради докторів є збори Ради докторів
Уманського НУС.
4.3. Голова Ради докторів і його заступники за галузями знань обираються
на загальних її зборах відкритим голосуванням строком на п’ять років.
4.4. Члени Ради докторів мають рівні права і несуть рівні обов’язки.
4.4.1. Права члена Ради докторів:
- брати участь у засіданнях Ради докторів, виявляти ініціативу,
висловлювати власні погляди, вносити на розгляд будь-які пропозиції і
брати участь у вільному обговоренні всіх питань відповідно до
затвердженого регламенту.

4.4.2. Обов’язки члена Ради докторів:
- дотримуватись чинного Положення і виконувати рішення Ради докторів,
прийняті в межах її повноважень, визначених чинним Положенням;
- виконувати покладені на себе зобов’язання, керуватися у своїй діяльності
цілями, завданнями і принципами Ради докторів.
5. Організаційна структура Ради докторів
5.1. Засідання Ради докторів проводяться за необхідністю. Рада докторів
має право ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутні більше половини її
членів. Рішення Ради докторів ухвалюється більшістю голосів присутніх на
засіданні членів. Рада докторів має право ухвалювати рішення з будь-яких
питань своєї діяльності.
5.2. Кандидат на посаду Голови Ради докторів та його заступники за
галузями знань висувається рішенням кваліфікованої більшості (не менше 1А
плюс один від кількості всіх членів Ради докторів) на її засіданні і
затверджуються наказом ректора Уманського НУС на п’ять років.
5.3. Голова Ради докторів Уманського НУС організовує її роботу і керує
нею. Він є офіційним представником Ради докторів і здійснює взаємодію з
іншими організаціями відповідно до цього Положення.
5.4. Голова Ради має право:
- ухвалювати рішення про скликання і терміни проведення чергового
засідання Ради докторів;
- головувати на засіданнях Ради докторів або передавати ці повноваження
одному зі своїх заступників;
- координувати діяльність Ради докторів;
- брати участь у засіданнях вченої ради Уманського НУС, факультетів і
конференції трудового колективу;
- представляти Раду докторів УНУС щодо юридичних, фізичних осіб чи
організацій за наявності відповідного доручення;
- укладати договори й угоди, давати зобов’язання від імені Ради докторів
згідно з прийнятими зборами рішеннями.
5.5. Голова Ради докторів зобов’язаний:
- формувати порядок денний, необхідні матеріали і проводити засідання
Ради докторів, здійснюючи функції голови цього засідання, чи передавати
ці функції частково або повністю заступнику голови Ради докторів;
- контролювати дотримання членами Ради докторів цього Положення і
діяльність Ради докторів у цілому;
- щорічно звітувати перед членами Ради докторів на її засіданнях про
виконану роботу;
- забезпечувати ефективну діяльність Ради докторів відповідно до
п. 2 і п. 3 цього положення.
5.6. Заступники голови Ради докторів (за галузями знань) обираються на
засіданні Ради докторів з числа його членів. Заступник здійснює повноваження,
передані головою, і за його відсутності виконує функції голови.
5.7. Секретар Ради докторів, який обирається з відділу докторантури та
аспірантури Уманського НУС, веде протоколи засідання та необхідну
документацію, відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради докторів
у межах повноважень, визначених головою Ради докторів.

6. Взаємодія Ради докторів з адміністрацією і вченою радою
Уманського НУС
6.1. Адміністрація і Вчена рада сприяють організаційній, консультаційній і
матеріальній підтримці Ради докторів:
- у здійсненні діяльності, передбаченої цим Положенням Ради докторів;
- в одержанні своєчасної і повної інформації щодо наукової діяльності
Уманського НУС;
- у наданні Раді докторів робочого приміщення.
6.2. Ухвалене рішення Ради докторів має рекомендаційний характер для
ректорату та Вченої ради і, за необхідності, вноситься до порядку денного
найближчого засідання ректорату чи Вченої ради.
7. Заключні положення
7.1. Пропозиції щодо зміни чинного Положення Ради докторів
розглядаються на її засіданнях і ухвалюються або скасовуються кваліфікованою
більшістю голосів (не менш % від кількості всіх членів Ради докторів) з
наступним схваленням Вченою радою Уманського НУС.
7.2. Рішення про створення і припинення діяльності Ради докторів ухвалює
Вчена рада Уманського НУС.

