


працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів. 

1.5. Кількісний і персональний склад Вченої ради Інституту ректор 

затверджує відповідним наказом. У процесі діяльності вченої ради Інституту за 

необхідності можлива ротація її членів. Склад Вченої ради Інституту з 

урахуванням ротації ректор затверджує відповідним наказом. 

1.6. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказами або 

розпорядженнями ректора. 

1.7. Діяльність Вченої ради Інституту регламентується планом роботи на 

навчальний рік, затвердженим ректором. 

 

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

 

Вчена рада Інституту: 

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності Інституту. 

2.2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу проект статуту 

Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього. 

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту. 

2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. 

2.5. Ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та 

ліквідацію структурних підрозділів. 

2.6. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, 

завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора коледжу. 

2.7. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. 

2.8. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях. 

2.9. Затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу 

освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів. 

2.10. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності Інституту. 

2.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів. 

2.12. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і 

подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального 

органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2.13. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про 

вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу 

науково- педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, а також під 

час зарахування вступників на навчання. 

2.14. Має право вносити подання про відкликання ректора Інституту з 

підстав, передбачених законодавством, статутом Інституту, контрактом, яке 

розглядається вищим колегіальним органом Інституту. 

2.15. Ініціює за необхідності скликання позачергового проведення зборів 

трудового колективу Інституту. 



2.16. Розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до його 

статуту. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ 

 

3.1. Засідання Вченої ради Інституту проводиться під керівництвом голови 

ради, а за його відсутності - заступника голови ради, за умови присутності не 

менше, ніж 2/3 її членів. 

3.2. Періодичність засідань Вченої ради Інституту визначає її голова. У разі 

необхідності термінового розгляду питань, що належать до компетенції Вченої 

ради Інституту, може бути скликане позачергове засідання з ініціативи голови 

Вченої ради Інституту або третини членів її складу. 

3.3. На першому засіданні Вченої ради таємним голосуванням обирається 

голова Вченої ради Інституту, відкритим голосуванням обираються заступник 

голови Вченої ради Інституту секретар Вченої ради Інституту. 

3.4. Для підготовки питань, винесених на засідання Вченої ради Інституту, 

можуть створюватися комісії з числа членів Вченої ради та спеціалістів. Комісії 

вивчають, аналізують стан роботи, готують необхідні матеріали, проекти рішень. 

3.5. Рішення Вченої ради Інституту: 

3.5.1 приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів з 

питань навчальної, виховної, наукової, методичної й організаційної роботи. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за рішення проголосували понад 50 % 

присутніх членів Вченої ради Інституту. У випадку однакового розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

3.5.2 приймаються таємним голосуванням при обранні голови Вченої ради 

Інституту й обранні за конкурсом на посади деканів, завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів, директора коледжу. Обраним вважається претендент, який 

одержав понад 50 % кількості голосів присутніх членів Вченої ради Інституту. У 

разі балотування на одну посаду декількох осіб, при одержанні ними понад 50 % 

кількості голосів присутніх членів вченої ради, перевага віддається тому, хто 

набрав більшу кількість голосів. 

3.5.3 приймаються таємним голосуванням при присвоєнні вчених звань 

професора, доцента, старшого дослідника. Рішення Вченої ради вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 (три четверті) від 

кількості членів Вченої ради Інституту, присутніх на засіданні. 

3.6. Розгляд питань Вченою радою Інституту та прийняті рішення 

фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова (головуючий) та 

секретар Вченої ради Інституту. Матеріали засідань Вченої ради зберігаються на 

умовах архівних документів постійно. 

Порядок денний засідання Вченої ради Інституту, проекти рішень з питань, 

що розглядаються, подаються присутнім у електронному вигляді на поточному 

засіданні. Дата проведення засідання Вченої ради доводиться до відома її членів 

не пізніше, ніж за три дні до засідання. 

Голова Вченої ради організовує перевірку виконання рішень Вченої ради та 

інформує членів Вченої ради про виконання прийнятих рішень. 


