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ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Державного економіко-технологічного університету
транспорту
І. Загальні положення
1.1. Положення розроблене на основі Закону України « Про вищу освіту» та
Статуту
Державного
економіко-технологічного
університету
транспорту
(прийнятий Конференцією трудового колективу Університету 25.10.2013 р. (зі
змінами та доповненнями 22.06.2015 р.) та затверджений наказом Міністерства
освіти і науки України від 28.01.2014 р. № 82).
1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи
формування та напрями діяльності Вченої ради Державного економікотехнологічного університету транспорту ( далі – Університет ).
1.3.Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом.
1.4. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією
України, Законами України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про науково-технічну діяльність»
тощо, Указами Президента України «Про основні напрями реформування освіти в
Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку
освіти в Україні», постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими
актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України,
Статутом Університету (зі змінами та доповненнями) та цим Положенням.
1.5. 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.
Обов’язки голови Вченої ради також можуть бути покладені, за його
відсутності, на заступника голови Вченої ради Університету, який обирається
відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради
Університету.
1.6. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор,
проректори, декани факультетів, 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 і
які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники студентів,
аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових

організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського
самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Статутом
Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні
становити наукові та науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10
відсотків від її загального складу - виборні представники з числа студентів. За
рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій
роботодавців.
1.7. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до
закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
1.8. Виборні представники з числа працівників Університету обираються
вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з
числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
1.9. Вчену раду Університету представляє голова Вченої ради Університету
або, за його дорученням, заступник голови Вченої ради .
1.10. Обов’язки вченого секретаря Вченої ради виконує вчений секретар
Університету. Вчений секретар Вченої ради підпорядковується безпосередньо
голові Вченої ради Університету.
1.11. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом Ректора
Університету упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення повноважень
попереднього складу Вченої ради.
1.12. Термін повноважень Вченої ради Університету – 5 років.
ІІ. Основні завдання Вченої ради
Вчена рада Університету:
2.1 Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та
інноваційної діяльності Університету.
2.2 Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського
самоврядування проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і
доповнень до нього.
2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету.
2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти, розглядає питання про якість професійної підготовки
випускників Університету та її подальше вдосконалення.
2.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних
органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.
2.6. Ухвалює за поданням Ректора Університету рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
2.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів
факультетів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки,
керівників філій.
2.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої
освіти та спеціальності.
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2.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає
строки навчання на відповідних рівнях.
2.10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про
вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а
також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам
спільних і подвійних дипломів.
2.11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності.
2.12. Оцінює науково-педагогічну та адміністративно-управлінську діяльність
структурних підрозділів.
2.13. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і
подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального
органа виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2.14. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про
вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу
педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час
зарахування вступників на навчання.
2.15 Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його
статуту.
2.16. Оголошує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад
професорсько-викладацького та наукового складу, інших працівників.
2.17. Приймає рішення щодо подання для присвоєння звань дійсних членів і
членів-кореспондентів Національної Академії наук України, почесних і вчених
звань, державних премій та інших видів матеріального та морального
стимулювання.
2.18. Ухвалює рішення про створення наукових товариств Університету.
2.19. Визначає кандидатів на призначення іменних стипендій.
2.20. Висуває для участі в конкурсах наукові роботи, надає творчі відпустки
для завершення дисертаційних досліджень, розглядає звіти наукових співробітників
і викладачів щодо результатів роботи над дисертаціями.
2.21. Створює комісії для вивчення та підготовки окремих питань, а також
здійснює експертизу матеріалів, що подаються на розгляд Вченої ради.
2.22. Контролює дотримання виконання стандартів освітньої діяльності та
стандартів вищої освіти.
2.23. Здійснює експертизу варіативних компонент змісту підготовки фахівців
різних освітніх рівнів за певним напрямом підготовки (спеціальністю) і вносить
пропозицій з метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
2.24. Здійснює контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх
технологій навчання, проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну,
методичну, наукову, організаційну та виховну роботу.
2.25. Розглядає та затверджує стратегію та концепцію розвитку Університету.
2.26. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників,
навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури;
2.27. Розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної,
навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних
зв’язків в Університеті.
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2.28. Розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу
аспірантури та докторантури.
2.29. Розглядає питання про утворення спеціалізованих вчених рад в
Університеті.
2.30. Висуває кандидатів до складу Науково-методичної ради та науковометодичних комісій Міністерства освіти і науки України.
2.31. Приймає рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій в
Університеті.
2.32. Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її
використання та перспективи розвитку.
2.33. Затверджує ліцензійні та акредитацій ні справи.
2.34. Затверджує Положення про організацію освітнього процесу в
університеті.
2.35. Затверджує щорічні плани науково-методичних видань в Університеті.
2.36. Розглядає та затверджує щорічні та перспективні плани підвищення
кваліфікації наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників
Університету.
2.37. Затверджує Правила прийому до Університету.
2.38. Розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи
Університету.
2.39. Розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії та доктора наук.
2.40. Висуває для участі в конкурсах наукові роботи, надає творчі відпустки
для завершення дисертаційних досліджень, заслуховує звіти докторантів
Університету щодо роботи над дисертаціями.
2.41. Розглядає питання підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
фахівців з метою забезпечення кваліфікованими кадрами транспортної галузі
України .
2.42. Розглядає питання про висунення співробітників Університету на
здобуття державних премій, нагород і відзнак, висуває і підтримує висування в
дійсні члени та члени-кореспонденти Національної Академії наук України,
галузевих академій.
2.43. За погодженням з органами студентського самоврядування Університету
рекомендує кандидатів з кращих студентів та аспірантів для отримання іменних
стипендій.
2.44. Визначає повноваження вчених рад факультетів відповідно до Статуту
Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень
вченим радам факультетів. Склад вчених рад факультетів формується на засадах,
визначених п. 1.5 цього Положення.
2.45. Створює постійну комісію Вченої ради з моніторингу фінансового стану
Університету в складі членів Вченої ради – Заступника Голови Вченої ради,
головного бухгалтера та деканів факультетів. Обрання комісії здійснюється
відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної Вченої ради.
2.46. Розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування,
визначає обсяги фінансування студентського самоврядування Університету та
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наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених
Університету.
2.47. Розглядає план формування кількісного та якісного складу студентів.
2.48. Розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної
інфраструктури Університету, матеріально-технічної бази, ефективності її
використання (земельних ділянок, приміщень, обладнання, тощо).
ІII. Права та обов'язки Вченої ради
Вчена рада
3.1. Має право вносити подання про відкликання Ректора Університету з
підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке
розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Університету.
3.2. Зобов’язана контролювати дотримання та виконання в Університеті вимог
чинного законодавства у сфері вищої освіти.
3.3. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посаду деканів,
завідувачів кафедр, професорів і доцентів.
IV. Організація роботи
4.1. На засіданнях Вченої ради головує Голова Вченої ради, а за його
відсутністю – заступник голови Вченої ради.
4.2. Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для
вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути
скликане з ініціативи Голови або з ініціативи не менше 1/3 від загальної чисельності
членів ради.
4.3. Питання на засіданнях Вченої ради розглядаються згідно Плану роботи.
Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається на підставі
матеріалів, що плануються до розгляду. Пропозиції до порядку денного чергового
засідання мають право внести члени Вченої ради.
4.4. Порядок денний, письмова інформація, проекти рішень засідань Вченої
ради та списки запрошених осіб складаються не пізніше, ніж за три дні до початку
засідання.
4.5. На засіданні Вченої ради розглядаються питання про стан виконання
попередніх рішень.
4.6. За дорученням Голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду
конкретного питання забезпечують проректори та керівники відповідних
структурних підрозділів.
4.7. По кожному з внесених на обговорення засідання питань готується
письмова інформація та проект рішення, до яких можуть додаватись висновки
службової перевірки.
4.8. Рішення Вченої ради набирають чинності з моменту прийняття.
4.9. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом.
4.10. Рішення Вченої ради правомірне, якщо на засіданні були присутні не
менше двох третин її облікового складу. Рішення Вченої ради вважається
позитивним, якщо за нього проголосувала більшість, крім рішень щодо присвоєння
5

вчених звань доцента, професора, старшого дослідника, для яких необхідно, щоб
проголосувало три четвертих від кількості присутніх на засіданні Вченої ради.
4.11. Матеріали засідань Вченої ради оформляються протоколами та
рішеннями, які зберігаються на умовах архівних документів протягом 10 років.
4.12. Головуючий на засіданні Вченої ради:

відкриває, веде та закриває засідання, а також оголошує перерви;

організовує розгляд питань;

виносить на обговорення проекти рішень;

робить офіційні повідомлення.
4.13. Вчений секретар Вченої ради у своїй роботі керується Статутом
університету, Положенням про Вчену раду та відповідними нормативними
документами Міністерства освіти і науки України, підпорядковується Голові Вченої
ради. Вчений секретар Вченої ради виконує наступні обов’язки:

приймає участь в організаційному забезпеченні обговорюваних питань,
забезпечує проведення засідань Вченої ради та оформлення протоколу;

вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції по кандидатурах на
присвоєння вчених звань, надає методичну допомогу здобувачам у підготовці і
оформленні необхідних документів, атестаційних справ; подає їх у Міністерство
освіти і науки України;

забезпечує контроль за виконанням рішень Вченої ради;

сприяє розвитку обміном інформації та досвідом роботи у сфері вищої
освіти;

веде діловодство Вченої ради.
V. Прикінцеві положення
5.1. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами Ректора
Університету.
5.2. Інші питання, зокрема процедурні, викладені в регламенті Вченої ради
Університету.
5.3. Положення п. 1.12 про терміни повноважень Вченої ради Університету
набувають чинності з 01 вересня 2015 року відповідно до рішення Конференції
трудового колективу Університету від 22.06.2015 р.
5.4. Положення про Вчену раду Державного економіко-технологічного
університету транспорту вступає в дію з моменту його прийняття Вченою радою
Університету.
Зміни до Положення про Вчену раду Державного економіко-технологічного
університету транспорту вносяться рішенням Вченої Ради Університету і
затверджуються наказами ректора Університету.
________________________________

6

