ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор ПЗВО «Одеський технологічний
університет «ШАГ»
______________ К.В. Колесникова
«____» ________________ 20____

ТИЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЧЕНУ РАДУ
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«ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»
І. СТАТУС ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчена рада приватного закладу вищої освіти «Одеський технологічний
університет «ШАГ» (далі Університет) є колегіальним органом, що
створюється як дорадчий орган для вирішення основних питань діяльності
університету.
2. Вчена рада створюється та здійснює свою діяльність у відповідності до
ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та цього
Положення.
ІІ. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчена рада вищого навчального закладу:
− визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Університету;
− ухвалює фінансовий план і річний фінансовий Університету;
− визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти;
− ухвалює за поданням керівника Університету рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
− обирає на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів,
директора бібліотеки;
− затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності;
− ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає
строки навчання на відповідних рівнях;

− затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа про
вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі
випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави
для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
− ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності, оцінює науково-педагогічну діяльність структурних
підрозділів;
− присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника й
подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії
центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
− 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;
− має право вносити подання про відкликання керівника вищого
навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом
вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим
колегіальним органом управління університетом – Загальними зборами
Засновників;
− розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу
відповідно до його статуту.
ІІІ. ТЕРМІН ДІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчена рада Університету створюється строком на п’ять років. Вибори до
складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення
повноважень попереднього складу вченої ради.
ІV. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. До складу вченої ради Університету входять засновник(и)
Університету (або його представник) та за посадами: керівник
Університету, завідувачі кафедр та представники, які належать до
наукових, науково-педагогічних працівників, учений секретар.
2. 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 наукові, науково-педагогічні
працівники вищого навчального закладу та не менш як 10 відсотків –
виборні представники з числа студентів.
3. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з

числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступень та/або
вчене звання, на строк дії вченої ради.
V.

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ЙОГО ЗМІНИ

1. Склад ученої ради затверджується наказом ректора Університету
протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього
складу вченої ради.
2. Зміни до складу вченої ради можуть вноситися внаслідок змін у
структурі університету, у професорсько-викладацькому складі, з інших
причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту» та статуту
Університету.
3. Зміни у складі вченої ради можуть відбуватися шляхом: обрання нових
членів ради або виключення членів ради. Виключення членів вченої ради
Університету може відбуватися в наступних випадках:
− якщо члени ради змінили місце основної діяльності та працюють поза
університетом;
− якщо члени ради пропустили протягом року більше половини її засідань;
− за станом здоров’я;
− з інших причин.
4. Зміни в складі вченої ради затверджуються наказом ректора університету.
VI. ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова, який
обирається з числа членів вченої ради вищого навчального закладу, які
мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності
вченої ради.
2. Голова вченої ради веде засідання ради, затверджує рішення вченої ради.
VII. СЕКРЕТАР УЧЕНОЇ РАДИ

1. Секретар вченої ради обирається серед членів вченої ради та
призначається наказом ректора.
2. Секретар вченої ради:
− веде документацію вченої ради (протоколи засідань ученої ради та
витяги з них) та забезпечує зберігання протоколів та іншої документації,
пов’язаної з роботою вченої ради;
− готує засідання вченої ради;
− готує документацію для таємного голосування та здійснює нагляд за

роботою лічильних комісій під час таємного голосування (засвідчує
протоколи лічильних комісій);
− повідомляє членів вченої ради про чергові та позачергові засідання;
− засвідчує списки праць працівників, аспірантів і здобувачів наукових
ступенів університету (на основі поданих оригіналів праць);
− здійснює попередній розгляд атестаційних справ здобувачів вчених
звань;
− готує й надсилає атестаційні справи щодо присвоєння вчених звань до
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
− виконує інші роботи, пов’язані з діяльністю вченої ради.
3. На час відсутності секретаря вченої ради виконання його обов’язків
може бути покладене на одного із членів вченої ради. Призначення
відбувається за наказом ректора. У наказі вказується термін повноважень
(до 3-х місяців) виконуючого обов’язки секретаря вченої ради.
VIII. ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

1. Засідання вченої ради відбуваються відповідно до плану та проводяться
державною мовою.
2. Засідання вченої ради можуть відбуватися поза затвердженим планом
роботи (у робочому порядку), якщо така необхідність викликана поточною
діяльністю університету.
3. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж
70% кількості членів вченої ради.
4. Присутність членів ученої ради засвідчується їх підписами в
реєстраційному списку встановленої форми.
5. Рішення вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало не менше ніж
75% присутніх на засіданні членів вченої ради.
IХ. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РІШЕНЬ УЧЕНОЇ РАДИ

Рішення вченої ради вводяться в дію наказом ректора Університету.
Х. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ВЧЕНОЇ РАДИ:

1. Положення про вчену раду.
2. Накази про створення вченої ради та змін в її складі.
3. План роботи вченої ради.
4. Протоколи засідань вченої ради, витяги з протоколів та рішення вченої
ради.
5. Протоколи та бюлетені таємного голосування.

ХІI. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

1. Пропозиції щодо змін і доповнень до «Положення про вчену раду
приватного закладу вищої освіти «Одеський технологічний університет
«ШАГ» вносяться членами вченої ради та приймаються, якщо за таке
рішення проголосувало не менше 75% присутніх на засіданні вченої ради.
2. Якщо в ході діяльності вченої ради виникають питання, що не
передбачені цим Положенням, вони регулюються у відповідності до
чинних законодавчо-нормативних актів.

«Положення про вчену раду Приватного закладу вищої освіти «Одеський
технологічний університет «ШАГ» затверджено на засіданні вченої ради
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