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Положення 

про Вчену раду Центральноукраїнського 

національного    технічного університету 

 

1. Загальні положення  

       Вчена рада Центральноукраїнського національного технічного 
університету створюється в університеті відповідно до  ст. 36 Закону 
України «Про вищу освіту», є колегіальним органом університету і 
утворюється строком до п”яти  років.  

2. Функції Вченої ради  

       До компетенції Вченої ради університету належать:  

визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності університету;  

підготовка проекту статуту університету, а також змін і доповнень до 
нього та подання його до конференції трудового колективу 
університету;  

ухвалення фінансового плану та звіту університету;  

визначення системи та затвердження процедури внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти; 

подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади 
проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;  

обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і 
професорів;  

затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного 
рівня вищої освіти та спеціальності; 

 ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;  

ухвалення основних напрямів наукових досліджень та інноваційної 
діяльності;  

оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;  

присвоєння вчених звань доцента та професора університету;  



присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника і 
подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки України;  

затвердження резерву на посади проректорів,  деканів факультетів і 
завідувачів кафедрами; 

визначення спеціальностей і спеціалізацій, напрямів підготовки 
фахівців, її рівнів та обсягів;  

затвердження правил прийому до університету;  

присвоєння почесних звань університету;  

призначення іменних стипендій університету;  

заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних 
підрозділів університету.  

здійснення контролю за дотриманням державних стандартів освіти; 

розгляд підсумків міжнародної діяльності університету; 

підводення підсумків підвищення кваліфікації викладачів 
університету та університетських конкурсів "Кращий викладач", 
"Кращий підручник" та інших; затвердження пропозицій щодо 
кандидатур на участь у міських, обласних та республіканських 
конкурсів з освітньо-наукового напрямку; 

заслуховування питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-
технічного оснащення підрозділів університету та внесення 
відповідних подань на затвердження ректору університету; 

встановлення в окремих випадках термінів перебування в 
докторантурі диференційовано від одного до трьох років з 
урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності 
дисертації; 

прийняття  рішення про відрахування з аспірантури або докторантури 
за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за 
вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального 
плану роботи без поважних причин; 

прийняття  рішення про розширення переліку наукових 
спеціальностей в аспірантуру та докторантуру; 

затвердження тем докторських та кандидатських  дисертацій з 
призначенням наукового консультанта чи наукового керівника;  



прийняття  рішення про надання творчої відпуски для завершення 
роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання 
підручників, монографій; 

заслуховування по закінченню року наукового звіту  докторантів; 

розгляд питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних 
кадрів; 

перегляд складу наукових керівників, консультантів та прийняття 
рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не 
забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або 
докторантів; 

визначення можливих термінів виконання докторської дисертації для 
кандидатів наук, які працюють на штатній посаді, і прийняття рішення 
про переведення його на посаду наукового співробітника та за 
підсумками їх атестації надання висновку про подальше перебування 
на посаді наукового співробітника на наступний річний термін; 

заслуховування доповіді кандидата наук про наукові дослідження в 
обсязі докторської дисертації по закінченню строку перебування на 
посаді наукового співробітника; 

розгляд, висування науково-дослідних робіт та затвердження складу 
авторського колективу на здобуття Державних премій України та 
інших премій, конкурсів; прийняття  клопотання щодо представлення 
співробітників університету та підтримку представників інших 
організацій до присвоєння державних нагород та почесних звань; 

заслуховування  питання підготовки і публікації монографій, збірок 
наукових праць, підручників та навчальних посібників; 

розгляд наукових доповідей; проводення оцінки роботи наукових 
конференцій, симпозіумів, наукових та методичних товариств 
університету; 

прийняття рішень  про надання іменних стипендій студентам та 
аспірантам університету, створення фонду соціальної допомоги 
студентам, аспірантам та докторантам; 

ухвалення рішень про розміщення власних надходжень у 
територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських 
установах; 

ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію 
та ліквідацію структурних підрозділів; 



розгляд інших питань за пропозицією ректора, вчених рад 
факультетів, зборів трудових колективів структурних підрозділів 
університету та органів студентського самоврядування, членів Вченої 
ради , пов'язаних з діяльністю університету . 

3. Склад Вченої ради  

     Вчену раду університету очолює її голова, який обирається 
таємним голосуванням з числа членів Вченої ради університету, які 
мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк 
діяльності Вченої ради.   До складу Вченої ради входять за посадами 
ректор, проректори, декани факультетів, директори технікумів 
університету, учений секретар, директор бібліотеки, головний 
бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів 
первинних профспілкових організацій працівників університету, а 
також виборні представники, які представляють наукових, науково-
педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 
професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, 
які представляють інших працівників університету, які працюють у 
ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, 
докторантів, слухачів, асистентів-стажистів,  керівники виборних 
органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, 
керівники органів студентського самоврядування університету 
відповідно до квот, визначених статутом університету. За рішенням 
Вченої ради до її складу можуть входити також представники 
організацій роботодавців.  При цьому загальне співвідношення 
якісного складу Вченої ради має бути наступним: науково-педагогічні 
працівники університету – не менше 75 % від загальної чисельності 
складу Вченої ради,  особи, що навчаються в університеті - не менше 
10 % від загальної чисельності складу Вченої ради. Виборні 
представники обираються конференцією трудового колективу 
університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони 
працюють, виборні представники з числа осіб, що навчаються в 
університеті, - вищим органом студентського самоврядування  
університету. Повний склад Вченої ради затверджується наказом 
ректора університету. Склад Вченої ради може корегуватися в 
залежності від кадрових змін та закінчення термінів навчання членів 
ради. 

4. Організація роботи Вченої ради  

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно 
відповідно до затвердженого плану роботи, крім  місяців відпустки. 
Проводить засідання Вченої ради голова ради, а за його відсутності – 
заступник голови. Засідання Вченої ради проводиться у разі 
присутності не менше, ніж 2/3 її членів.  

Для підготовки питань, винесених на засідання Вченої ради, 
створюється комісія з числа членів Вченої ради. В разі необхідності 
комісія може залучати до своєї роботи інших фахівців університету. 



Комісія вивчає, аналізує стан роботи, готує необхідні матеріали, 
проекти рішень.  

Рішення Вченої ради щодо питань навчальної, виховної, 
наукової, методичної і організаційної роботи, по процедурних 
питаннях приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю 
голосів,  прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених 
звань професора і доцента- таємним голосуванням більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів ради, а у разі обрання за конкурсом на 
вакантні посади завідувачів кафедрами і професорів кафедр- таємним 
голосуванням у встановленому порядку. Прийняття пропозицій 
ректору щодо призначення та звільнення з посад проректорів, 
головного бухгалтера, а також директора бібліотеки  приймається  3/4 
голосів від присутніх на засіданні Вченої ради відкритим або таємним 
голосуванням за рішенням Вченої ради.  

Засідання Вченої ради оформлюється протоколом. Протоколи 
підписують голова та секретар Вченої ради. Матеріали засідань 
Вченої ради зберігаються на умовах архівних документів постійно.  

Порядок денний засідання Вченої ради університету  і термін 
його проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за 
десять днів до засідання.  

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

         Рішення Вченої ради університету мають дорадчий характер і 
вводяться в дію наказом ректора університету. 

 

               Секретар Вченої ради                         В.М.Каліч 


