


1. Загальні положення 

1.1. Вчена рада є колегіальним органом управління академії, що 

утворюється строком на п’ять років і склад якої затверджується наказом 

ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень 

попереднього складу вченої ради. 

1.2. Вчену раду академії очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або 

вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. 

1.3. До складу вченої ради входять за посадами ректор, перший 

проректор, проректори, директори відокремлених структурних підрозділів, 

декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, 

голова первинної профспілкової організації. 

Також до складу вченої ради входять виборні представники, які 

представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа 

завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів 

наук; виборні представники, які представляють інших працівників закладу 

вищої освіти і які працюють у ньому на постійній основі; керівники органів 

студентського самоврядування академії. 

1.4.  Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів 

до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 

1.5. Виборні представники з числа працівників академії обираються 

Конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у 

яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються 

студентами шляхом прямих таємних виборів. 

1.6. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також 

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу вченої ради повинні становити науково-педагогічні і педагогічні 

працівники академії та структурних підрозділів і не менш як 10 відсотків – 

виборні представники з числа студентів. 

1.7. Засідання вченої ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не 

менш як дві третини її персонального складу. Рішення вченої ради вважається 

ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість членів вченої ради, які 

взяли участь у голосуванні. 

1.8. Рішення вченої ради вводяться в дію наказами ректора. 

1.9. Вчена рада академії діє відповідно Статуту академії. 

1.10. Вчена рада академії у своїй роботі керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента 

України, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом академії 

та цим Положенням. 

 

2. Головні завдання 

2.1. Координація діяльності усіх підрозділів академії з метою 

забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор 

філософії. 



2.2. Вирішення питань щодо підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних  і науково-педагогічних кадрів. 

2.3. Координація роботи з організації і проведення фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень. 

2.4. Прийняття рішень щодо співпраці з закладами вищої освіти України 

та міжнародних зв’язків. 

 

3. Функції вченої ради академії: 

Вчена рада академії: 

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності академії; 

2) розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту 

академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; 

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт академії; 

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах Державної казначейської служби України та/або в 

державних банківських установах; 

6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та 

ліквідацію структурних підрозділів; 

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів 

кафедр, професорів, директорів відокремлених структурних підрозділів; 

8) затверджує Положення про організацію освітнього процесу, освітні та 

освітньо-наукові програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та 

спеціальності; 

9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях; 

10) затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу 

освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів; 

11) заслуховує звіти керівників структурних підрозділів академії про 

результати їхньої роботи; 

12) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; 

13) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 

14) присвоює вчені звання професора та доцента і подає відповідні 

рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 

України; 

15) подає наукові роботи, підручники, монографії на здобуття державних 

і міжнародних премій; 

16) приймає рішення про утворення вчених рад факультетів; 

17) визначає повноваження вчених рад факультетів та затверджує 

Положення про вчену раду факультету; 

18) приймає рішення щодо проведення попередньої експертизи 

дисертацій та надання висновків про наукову новизну, теоретичне та практичне 



значення результатів дисертації для чого призначає рецензентів та визначає 

кафедру, де проводитиметься попередня експертиза; 

19) затверджує перспективні плани підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників академії та структурних підрозділів; 

20) затверджує теми та наукових керівників (наукових консультантів) 

дисертаційних досліджень; 

21) розглядає інші питання діяльності відповідно до Статуту академії. 

 

4. Організація роботи вченої ради академії 

4.1. Засідання вченої ради академії відбуваються один раз на місяць 

протягом навчального року. 

4.2. Порядок денний засідання вченої ради формується секретарем вченої 

ради не пізніше ніж за 7 днів до проведення чергового засідання. 

4.3. Робота вченої ради здійснюється відповідно до плану, який 

затверджується ректором академії. 

4.4. До плану роботи вченої ради можуть бути внесені зміни за 

погодженням з головою вченої ради. 

4.5. Про причини, з яких не розглядається планові питання на засіданні 

вченої ради, повідомляє її голова членам вченої ради на черговому засідання. 

4.6. Проєкт рішення засідання вченої ради академії готує її секретар на 

основі пропозицій доповідачів з питань порядку денного разом із заступником 

голови вченої ради.  

4.7. Затвердження рішень ученої ради здійснюються простою більшістю 

голосів, або у порядку визначному іншими Положеннями.  

4.8. Хід і рішення засідання вченої ради оформлюється протоколом, який 

підписують голова і секретар вченої ради. 

4.9. Організацію діяльності вченої ради і контроль за виконанням її 

рішень здійснюють голова вченої ради, його заступник та уповноважені вченою 

радою особи.  
 

 

 

Обговорено на засіданні вченої ради академії 

(протокол № 8 від 17.02.2020 р.) 


	5a332c7192ddf3c28b11f429e9b72371664e3240fabc6bb83698572c8a70792e.pdf
	f49dee6ea8cb18ad720db66761b914dcabd3244d62f7a1b11805334e1972bdbf.pdf
	592e2b7bd5324d49cc7e8ae80d9017bd3b6e05f356f0534c627e5d62520670f5.pdf


	 

