1. Загальні положення
Вчена рада університету є колегіальним органом університету, який у
своїй діяльності керується Конституцією України, Законами "Про освіту", "Про
вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими
нормативно–правовими актами, Статутом Університету та цим Положенням.
Вчена рада виконує функції дорадчого органу управління університетом.
Рішення вченої ради університету вводяться в дію рішеннями керівника вищого
навчального закладу. Завдання та обов’язки Вченої ради спрямовані на
забезпечення статутної діяльності університету.
Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету.
Заступником голови є перший проректор, який за відсутності ректора виконує
обов’язки голови Вченої ради. Обов’язки голови Вченої ради також можуть
покладатися на проректора університету, якого за наказом призначено
виконувачем обов’язків ректора університету.
Кількісний склад членів Вченої ради (не більше 50 осіб) затверджується
наказом ректора не більше ніж на 5 років. У разі виникнення кадрових змін до
закінчення терміну роботи діючого складу Вченої ради (звільнення, зміна
посади члена ради тощо) у склад Вченої ради вносяться відповідні зміни, що
оформлюється наказом. При вибутті її членів до закінчення строку
повноважень, поповнення до встановленої кількості проводиться не пізніше
нового навчального року.
До складу Вченої ради університету входять за посадами проректори
університету, директори інститутів, декани факультетів, учений секретар,
директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування,
профспілкового органу університету, а також виборні представники, які
представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з
числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які
представляють інших працівників університету і які працюють у ньому на
постійній основі, керівники органів студентського самоврядування
університету відповідно до квот, визначених у Статуті університету. При цьому
не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу повинні становити
наукові, науково-педагогічні працівники університету і не менш як 10 відсотків
– виборні представники з числа осіб, які навчаються в університеті.
Виборні представники обираються вищим колегіальним органом
громадського самоврядування – конференцією трудового колективу за
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні
представники з числа осіб, які навчаються в університеті, – вищим органом
студентського самоврядування університету.
Квоти представництва підрозділів встановлюються адміністрацією
пропорційно кількості працівників структурних підрозділів, які працюють на
постійній основі.
До складу Вченої ради університету за її згодою рішенням ректора
університету можуть бути включені з правом дорадчого голосу керівники

інших структурних підрозділів(служб) університету(крім тих, які є її членами за
посадою, або обрані трудовим колективом).
Питання віднесені до компетенції Вченої ради розглядаються на
засіданнях. Засідання Вченої ради можуть бути черговими та позачерговими.
Чергові засідання Вченої ради проводяться один раз на місяць але не менше ніж
10 разів на рік. Позачергові засідання Вченої ради скликаються для вирішення
термінових питань з ініціативи ректора університету або за особистим
поданням 30% членів Вченої ради від загальної їх кількості.
2. Компетенції Вченої ради університету
До виключної компетенції Вченої ради університету належать наступні
повноваження:
- розроблення і подання вищому колегіальному органу громадського
самоврядування (конференції трудового колективу) проекту статуту
університету, а також акта щодо внесення змін до нього;
- ухвалення кошторису (річного фінансового плану та звіту) університету;
- ухвалення за поданням ректора університету рішень щодо утворення та
припинення структурних підрозділів;
- погодження за поданням ректора університету кандидатури щодо
призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення
та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), головного
бухгалтера;
- обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів,
завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівника
філії;
- визначення варіативної частини змісту освіти і переліків навчальних
дисциплін та їх програм;
- ухвалення рішень з питань організації навчального процесу;
- ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності;
- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань
доцента, професора, старшого дослідника;
- розгляд основних питань, планів та звітів з організаційної, навчальнометодичної, наукової, виховної та фінансово-господарської діяльності вузу,
прийняття рішень і постанов, якими керуються в своїй роботі управлінський
апарат та виконавці;
- здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень і постанов та
розпоряджень Міністерства освіти і науки України та Вченої ради університету;
- прийняття рішень про присвоєння вчених звань професора, доцента і
старшого наукового співробітника;
- висування і підтримка кандидатури для обрання членів-кореспондентів,
академіків НАН України та інших академій, а також представлення до почесних
нагород і Державних премій;

- внесення змін і доповнень до Положення про Вчену раду університету та
Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради університету.
Вчена рада розглядає питання, які стосуються наступних сфер
діяльності університету:
– навчально-методична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра;
– варіаційні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників
університету, освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики
якості вищої освіти, що забезпечують підготовку фахівців за спеціальностями;
– графік навчального процесу;
– програми навчальних дисциплін.
– форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до
ліцензованої освітньої діяльності;
– форми навчання та навчального процесу, види навчальних занять в
університеті;
– наукова і науково-технічна оцінка тематики та результатів науково-дослідних
робіт;
– теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників
(консультантів);
– створення наукових, навчально–наукових, наукових, науково–дослідних,
науково–виробничих і проектних інститутів, дослідних станцій, наукових
лабораторій, конструкторських бюро, навчально-дослідних господарств,
навчально-виробничих комбінатів, полігонів, технопарків, інших підрозділів;
– створення навчально-наукових центрів (комплексів, інститутів), що
об’єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші
підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей
(напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму;
– створення науково-дослідних (комплексів, інститутів), що об’єднують
споріднені наукові лабораторії, центри, інші підрозділи за певним напрямом
науково-дослідної роботи;
– фінансові плани і звіти коледжу університету;
– звіти директора коледжу університету про результати навчальної, виховної,
наукової, організаційної та господарської діяльності;.
– пропозиції про відкликання з посади директора коледжу на розгляд зборів
трудового колективу коледжу;
– рішення щодо присвоєння почесних звань структурним підрозділам
університету;
– Положення про дорадчі органи університету;
– програми наукових конференцій, семінарів, олімпіад, які проводяться в
університеті;
– план видавничої діяльності університету, сприяння розвитку власної
поліграфічної бази;
– квоти делегатів від структурних підрозділів на Конференцію трудового
колективу;

– Правила внутрішнього розпорядку університету і подання їх Конференції
трудового колективу на затвердження;
– Положення про органи самоврядування університету і подання їх
Конференції трудового колективу на затвердження;
– квоти виборних представників від структурних підрозділів до комісії із
трудових спорів;
– програми двостороннього або багатостороннього міжнародного обміну
студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими
працівниками;
– програми проведення спільних наукових досліджень із зарубіжними
науковими установами;
– порядок направлення за кордон студентів для проходження стажування,
навчальної практики, програму, методичні вказівки для написання звіту про
практику або стажування;
– Положення про навчально-методичну комісію університету, чисельний і
персональний склад, план та регламент її роботи;
– скасування рішення Вчених рад факультетів, якщо вони суперечать Статуту
Університету.
Вчена рада університету розглядає також інші питання діяльності
університету відповідно до його Статуту.
3. Секретар Вченої ради
Обов′язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар університету. У
своїй діяльності секретар Вченої ради керується посадовою інструкцією
вченого секретаря університету, цим Положенням та Регламентом підготовки
та проведення засідань Вченої ради університету
4. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на ректора
та проректорів університету.
5. Технологічні питання діяльності Вченої ради визначаються
Регламентом підготовки та проведення засідань Вченої ради університету,
який є невід′ємною частиною цього Положення.
6. Зміни і доповнення до Положення про Вчену раду університету та
Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради університету
вносяться з ініціативи ректора, проректорів університету, вченого
секретаря університету або членів Вченої ради в кількості не менш ніж
30% від загальної кількості членів Вченої ради та приймаються у
відповідності до процедури, встановленої Регламентом підготовки та
проведення засідань Вченої ради університету.
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