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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

1  Вчена  рада  університету  є  колегіальним  дорадчим  органом,  який
утворюється з метою вирішення основних питань діяльності Університету.

У своїй роботі  Вчена  рада керується Конституцією України,  Законами
України, «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами і розпорядженнями Пре-
зидента  України,  постановами Кабінету  Міністрів  України,  нормативними
актами МОН України, Статутом університету і цим Положенням.

2  До складу Вченої ради входять: ректор, проректори, декани, головний
бухгалтер,  директори  навчальних  і  науково-дослідних  підрозділів  та   ін-
ститутів,  начальники  навчально-методичного  управління  і  відділу  кадрів,
вчений секретар Вченої ради, голова профспілкового комітету, а також пред-
ставники науково-педагогічного складу, студентів та аспірантів, які обираю-
ться  Вченими  радами  факультетів  або  загальними  зборами  підрозділів  та
призначаються наказом ректора університету. До складу Вченої ради можуть
також входити керівники інших структурних підрозділів Університету видат-
ні вчені та фахівці, діяльність яких пов’язана з роботою університету, кері-
вники органів самоврядування. При цьому 75 відсотків загальної чисельності
складу Вченої ради університету становлять науково-педагогічні працівники.

Склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора. Термін
повноважень Вченої ради складає 7 років.

Ректор скликає Вчену раду щомісячно.
Ректор своїм наказом виводить зі складу Вченої ради тих членів, що при-

пинили трудові  відносини з  університетом (звільнені  або відраховані)  або
перебувають  у  довготривалому  відрядженні.  Ротація  членів  Вченої  ради
здійснюється наказом ректора.

3  Головою Вченої  ради університету є ректор. У разі  його відсутності
засідання проводить заступник голови Вченої ради (проректор, який виконує
обов’язки ректора).
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Спираючись на рішення Вченої ради університету, ректор може видавати
накази, обов’язкові для виконання науково-педагогічними, науковими, інши-
ми працівниками, студентами, аспірантами, докторантами, слухачами.

Голова Вченої ради організує систематичну перевірку виконання рішень
Вченої ради та інформує членів ради про хід виконання прийнятих рішень.

4  Вчена рада:
– розглядає річні й перспективні плани та підсумки навчальної, наукової

та  фінансово-господарської  діяльності;  основні  питання  економічного  й
соціального розвитку університету; визначає напрями використання фондів
навчально-науково-технічного  й  соціального  розвитку  та  фондів  матері-
ального заохочення;

– обговорює  та  приймає  рішення  з  усіх  питань  організації  навчально-
виховного процесу;

– ухвалює навчальні програми та плани;
– затверджує основні напрями наукових досліджень;
– обговорює питання створення (ліквідації, реорганізації) лабораторій, ка-

федр, факультетів;
– дає  пропозиції  ректору  про  призначення  на  посади  проректорів,  ди-

ректорів коледжів, бібліотеки, завідувачів кафедр і професорів;
– періодично розглядає звіти з навчальної, науково-дослідної та виховної

роботи  факультетів,  філії,  коледжів  і  звіти  про  результати  діяльності
наукових товариств, які діють при університеті;

– обирає у встановленому порядку почесних докторів, заслужених профе-
сорів, наукових співробітників та працівників університету;

– присвоює вчені звання професора,  доцента,  старшого наукового спів-
робітника;

– висуває кандидатури на здобуття Державних премій, державних та ві-
домчих нагород, або присвоєння державних та відомчих почесних звань;

– за поданням стипендіальної комісії затверджує кандидатури на присвоє-
ння  академічних  іменних  стипендій  Президента  України,  Верховної  ради
України та Кабінету Міністрів України, Вченої ради університету, видатних
вчених університету та інших;

– підводить підсумки навчальної і виробничої практики студентів;
– розглядає питання щодо діяльності аспірантури та докторантури;
– дає рекомендації для вступу до аспірантури та докторантури;
– рекомендує кандидатів  на заміщення посад провідних наукових спів-

робітників із числа науково-педагогічних працівників - кандидатів наук, які
працюють над докторськими дисертаціями,  щорічно заслуховує їх  наукові
звіти;

– розглядає питання підготовки і видання підручників, навчальних посі-
бників, монографій та іншої наукової й навчально-методичної літератури та
рекомендує до надання грифу Міносвіти;
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– за необхідністю ухвалює або скасовує рішення вчених рад факультетів;
– обговорює та затверджує план заходів з охорони праці студентів і пра-

цівників університету;
– розглядає, а в період між Конференціями представників трудового коле-

ктиву університету, приймає зміни та доповнення до Статуту університету із
подальшим затвердженням;

– затверджує символіку університету;
– затверджує питання надання спонсорської допомоги, пільг студентам і

співробітникам;
– розглядає інші важливі питання стосовно діяльності університету.
5   Вчена  рада  університету  працює  за  планом,  який  складає  та

затверджує на кожне півріччя.
Питання для розгляду Вченою радою голова виносить на підставі рішень

вчених рад навчальних структурних підрозділів та пропозицій керівників під-
розділів університету (подаються вченому секретареві для формування плану
роботи).

6   Вчена рада приймає рішення:
– з усіх питань навчальної, наукової, фінансово-господарської діяльності

та  питань  щодо  присвоєння  почесних  звань,  призначення  на  посади
проректорів відкритим голосуванням;

– з питань обрання за конкурсом на вакантні посади та переобрання за
конкурсом завідувачів кафедр та професорів – таємним голосуванням. Рішен-
ня  вважається  прийнятим,  якщо за  нього  проголосувало  більше половини
членів Вченої ради, які взяли участь у голосуванні;

– з  питань  висунення кандидатів  на  отримання Державної  премії,  при-
своєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника
приймається таємним голосуванням відповідно до інструкцій МОН та атеста-
ційної колегії МОН. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголо-
сувало щонайменше 3/4 членів Вченої ради, які взяли участь у голосуванні.

7   Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо в його роботі
взяло участь щонайменше дві третини її складу.

8   Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписує голо-
ва та вчений секретар.

9   Рішення Вченої ради набувають чинності після видання відповідних
наказів або розпоряджень ректора.


