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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Вчена рада Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ України (далі - Вчена рада, Інститут) утворена відповідно до
п. 2 наказу інституту № 24 від 02.06.2009 р., п. 4.4 статуту інституту, Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» для розгляду наукових рекомендацій та
пропозицій щодо головних напрямків розвитку науки, обговорення найважливіших
програм з питань соціальної і судової психіатрії та наркології.
1.2 Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією України, чинними
нормами ратифікованих міжнародних договорів, нормативно-правовими актами України,
наказами МОЗ України, рішеннями Колегії МОЗ України, наказами і розпорядженнями
директора Інституту, статутом Інституту, цим положенням.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ
2.1

Вчена рада є постійно діючим дорадчим та консультативним органам, що

розглядає питання розвитку науки соціальної і судової психіатрії та наркології,
безпосередньо підпорядкована Міністерству охорони здоров'я України, здійснює свою
діяльність за щорічним планом роботи, який затверджується директором Інституту після
прийняття цього плану Вченою радою на першому засіданні нового року.
2.2

Вчена рада створена з метою для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій

щодо головних напрямків розвитку науки, обговорення найважливіших програм з питань
соціальної і судової психіатрії та наркології.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ
3.1. Визначення

пріоритетів

у

наукових

дослідженнях

та

обґрунтування

доцільності впровадження нових ефективних медичних технологій, що можуть бути
безпосередньо використані у практиці охорони психічного здоров’я.
3.2. Аналіз розвитку основних напрямків у галузі соціальної і судової психіатрії та
наркології, у тому числі:
- наукової діяльності структурних підрозділів інституту, інших профільних
медичних наукових установ та відповідних вищих навчальних закладів;
- впровадження нових та ефективності використання існуючих медичних
технологій у практиці психіатрії, судово-психіатричної експертизи та наркології;
- медичної освіти та сучасних кваліфікаційних вимог до спеціалістів галузі,
оптимальних шляхів кадрового забезпечення;

- національних,

державних,

галузевих

та

регіональних

програм,

які

безпосередньо впливають на стан психічного здоров’я населення та регламентують
діяльність спеціалістів у галузі соціально і судової психіатрії та наркології.
3.3. Співробітництво з Вченою медичною радою М іністерства охорони
здоров’я України, Академією медичних наук України, Федерацією громадських
медичних об’єднань. Радою ректорів вищих медичних навчальних закладів.
Академію наук вищої освіти України, медичними науковими установами та
вищими медичними навчальними закладами III і IV рівнів акредитації у створенні
спільних проблемних комісій з основних наукових напрямів та організація їх
роботи, розроблення спільних наукових програм, проектів тощо.
3.4. Співробітництво

з

вченими

медичними

радами

та

подібними

структурами відповідних наукових закладів, міністерств, відомств України та
інших країн.

4. ФУНКЦІЇ І ПРАВА ВЧЕНОЇ РАДИ
4.1. У сфері удосконалення організації наукової діяльності та наукового
забезпечення прийняття рішень у діяльності інституту Вчена рада:
- на підставі аналізу розвитку

основних напрямів у

галузі охорони

психічного здоров’я, результатів наукових досліджень, запитів практичної ланки
охорони здоров’я вносить на розгляд М іністерства охорони здоров’я України
відповідні обґрунтовані пропозиції та висновки з актуальних наукових, практичних
і освітніх питань соціальної і судової психіатрії та наркології;
- готує обґрунтовані пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки
у галузі соціальної і судової психіатрії та наркології та медичних технологій,
першочерговості їх фінансування, відповідності наукових, матеріально-технічних,
кадрових та організаційних можливостей для їх здійснення та впровадження у
практику охорони психічного здоров’я:
- бере участь у створенні проблемної, етичної комісій інституту, заслуховує
звіти щодо їх діяльності;
- у співробітництві із Вченою М едичною Радою МОЗ України та подібними
структурами міністерств інших країн сприяє обміну досвідом роботи, науковими
програмами, розробками, підвищенню кваліфікації наукових кадрів у рамках

відповідних угод про співробітництво в галузі медичної науки між Україною та
іншими країнами.
4.2.

У сфері визначення пріоритетних напрямів розвитку психіатричної,

судово-психіатричної і наркологічної науки Вчена рада:
- подає

в

МОЗ

України

науково

обгрунтовані

рекомендації

щодо

пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі соціальної і судової психіатрії
та наркології і впровадження нових досягнень науки у цій галузі на основі
результатів проведених НДР інституту;
- оцінює наукову обґрунтованість пропозицій наукових відділів, окремих
вчених

і спеціалістів

удосконалення

інституту

існуючих

методів

щодо
й

розробки

технологій

і впровадження
профілактики,

нових та

діагностики,

лікування і реабілітації психічно (наркологічно) хворих;
- бере участь у формуванні національних, державних, міжгалузевих і
галузевих

науково-технічних

програм

з

першочергових

проблем

охорони

психічного здоров’я населення України.
4.3.

У сфері організації фундаментальних досліджень Вчена рада:

- бере участь в ухваленні завершених фундаментальних НДР, вносить
пропозиції щодо можливого використання і впровадження їх результатів.
4.4. У сфері оцінки наукової діяльності науково-дослідних підрозділів
інституту, окремих наукових відділів, колективів, а також вчених при їх висуванні
на здобуття державних та іменних премій, почесних звань тощо, а також у членикореспонденти і дійсні члени НАН і АМН України Вчена рада:
- дає відповідні рекомендації М іністерству охорони здоров'я України щодо
нагородження і представлення до почесних звань, іменних стипендій і пенсій
видатних вчених інституту;
-

висуває

і підтримує

висування

вчених-психіатрів

(наркологів)

при

оголошенні конкурсів у члени-кореспонденти і дійсні члени НАН і АМ Н України.
4.5.

У сфері науково-методичного супроводу наукових досліджень Вчена

рада:
-

аналізує діяльність проблемної і етичної комісій

щодо

підготовки

наукових кадрів на етапі планування докторських і кандидатських дисертацій,

науково-дослідних

тем

і розробок

на

етапах їх

завершення;

планування,

виконання

і

,

- формує із складу провідних і висококваліфікованих науковців групи
експертів для оцінки окремих наукових програм, науково-дослідних тем і розробок,
нових медичних пропозицій установ та окремих вчених і спеціалістів з питань
розвитку

науки

соціальної і судової

психіатрії та

наркології,

розробки

і

впровадження нових методів і технологій профілактики, діагностики, лікування і
реабілітації відповідних категорій пацієнтів;
- комісійно, на основі поданих документів етичної комісії Інституту,
розглядає питання наукової етики та етичні проблеми наукових досліджень.
4.6.

У сфері співробітництва з МОЗ України, АМ Н України і подібними

структурами інших країн вчена рада:
- вивчає досвід роботи вчених рад МОЗ України, АМ Н України і подібних
установ інших країн;
- сприяє обміну досвідом в питаннях підготовки наукових кадрів, участі в
наукових конференціях, програмах, проектах та ін.;
- бере участь та ініціює створення у міжвідомчих науково-медичних
координаційних рад (комітетів), організації спільних досліджень та видань;
- залучає провідних вчених інших міністерств і органів виконавчої влади до
участі в окремих засіданнях Вченої ради.
4.7. Для виконання вказаних завдань Вчена рада у встановленому порядку
користується правом:
- співробітництва і взаємодії з усіма структурними підрозділами інституту,
МОЗ України та інших міністерств та відомств;
-

поштово-телеграфного,

телефонного,

телефаксного,

телетайпного

і

електронного зв’язку з офіційними абонентами;
- залучати до своєї діяльності наукових співробітників Інституту, які не є
членами

Вченої ради,

працівників

практичної

керівництвом).

а також
ланки

фахівців-науковців
охорони

здоров’я

установ
(за

М ОЗ

України,

погодженням

з

їх

5. СТРУКТУРА І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
5.1. Вчена рада формується з провідних висококваліфікованих вчених
Інституту у галузі соціальної і судової психіатрії та наркології, які мають науковий
ступінь та не менше трьох років наукового стажу роботи в Інституті, а також
вчених із суміжних з галуззю відомств і організацій (за згодою) за рекомендацією
МОЗ України, АМ Н України, АНВО України, Федерації громадських медичних
об ’єднань. Ради ректорів вищих навчальних закладів, медичних наукових установ
та інших закладів.
5.2. Кількісний склад вченої ради визначається статутом інституту та
складається не більш ніж із 20,0 % (двадцяти) наукових співробітників інституту
(+1 при необхідності непарного числа членів вченої ради) при їх однаковому
кількісному представленні з кожного відділу інституту. Участь у членстві Вченої
ради є добровільним. Директор, його заступники та вчений секретар є членами
Вченої ради за посадою. Директор інституту (голова Вченої ради) має право
формувати 25,0 % складу Вченої ради за власною квотою (наказом Інституту).
Засідання Вченої ради вважається легітимним при наявності на її засіданні не
менше 2/3 членів Вченої ради.
5.3.

Персональний

склад

Вченої

ради

обирається

(оновлюється,

дообирається) прямим таємним голосуванням простою більшістю голосів та
затверджується директором Інституту на три роки. За поданням власної письмової
заяви із зазначенням причин член Вченої ради має право виходу із її складу.
Президія Вченої ради формується із членів Вченої ради та її становлять: директор
інституту (голова Вченої ради), його заступники та вчений секретар (секретар
засідань Вченої ради), що затверджується директором інституту терміном на три
роки. Президія Вченої ради виконують функції без оплати.
5.4. Склад Вченої ради оновлюється кожні три роки не менш ніж на
третину.
5.5. Склад Вченої ради переглядається та при необхідності оновлюється,
виходячи із завдань, що ставляться перед Вченою радою Інститутом, М іністром
охорони здоров’я, М іністерством охорони здоров’я України та відповідно до
активності членів Вченої ради і їх внеском у діяльність ради.

5.6. Засідання президії Вченої ради проводяться згідно із щорічним планом
роботи, що затверджується на першому засіданні Вченої ради у новому році. На
засідання президії запрошується всі члени Вченої ради. При необхідності, за
ріш енням президії, збирається Пленум Вченої ради.
5.7. Рішення Вченої ради приймаються консенсусом. В окремих випадках
процедура прийняття рішень щодо визначення виду і способу голосування з
питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом,
може бути змінена за окремим рішенням самої Вченої ради. На засіданнях Вченої
ради ведеться повний диктофонний запис. За результатами засідання складається
протокол, який підписується головою Вченої ради та секретарем вченої ради.
Ухвали з питань порядку денного Вчена рада приймає відкритим або
таємним голосуванням відповідно порядку, визначеному Наказом М ОН України
від 24.12.2002 року №74, зареєстрований в М ІНюсті України від 15.07.2003 року
№600/7921 «Про затвердження Положення про обрання та приймання на роботу
науково-педагогічних

працівників

вищих

навчальних

закладів

третього

та

четвертого рівнів акредитації».
Рішення Вченої ради при проведенні конкурсу вважається дійсним, якщо в
голосуванні брало участь не менше 2/3 членів Вченої ради. Обраним уважається
претендент, який здобув більше 50 % голосів присутніх членів Вченої ради.
Відкрите
голосування

голосування

здійснюють

здійснюють

члени

Вченої

шляхом
ради

підняття

особисто

руки.

шляхом

Таємне

подавання

бюлетенів.
Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо
за нього подано необхідну кількість голосів присутніх членів вченої ради
відповідно до чинного законодавства.
Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу,
який підписують її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її
протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яку додають до
протоколу засідання лічильної комісії і оголошують на засіданні Вченої ради.
Якщ о за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про
обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного
кандидата, голова Вченої ради на засіданні на підставі доповіді лічильної комісії

оголошує таке рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніми
членами Вченої ради.
5.8. Голові Вченої ради надається право:
- скликати і проводити засідання Президії Вченої ради;
- виходячи із спільних завдань розвитку медичної науки в Україні, давати
рекомендації М іністерству охорони здоров’я України щодо створення відповідних
міжвідомчих координаційних органів (ради, комітети, комісії тощо);
-

за

дорученням

М іністра

охорони

здоров’я

України

представляти

останнього у державних і громадських організаціях при розгляді питань розвитку
науки з галузі соціальної, судової психіатрії та наркології;
- надавали пропозиції щодо пріоритетного фінансування окремих НДР, які
мають важливу науково-практичну значущість.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку,
встановленому законодавством України.

