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1. Загальні положення 

1.1.Призначення вченої ради Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (далі вчена 

рада). 

 Вчена рада інституту є колегіальним органом управління, який 

утворюють строком на 5 років наказом ректора, і вона здійснює загальне 

керівництво діяльності інституту в межах компетенції, передбаченої 

законодавством України. 

1.2. Нормативна база діяльності 

 Вчена рада інституту діє відповідно до статуту Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К. Д. Ушинського (далі інститут), у своїй діяльності керується Законом 

України «Про вищу освіту» від 01. 07. 2014р. № 1556-VII (Редакція станом 

на 16.01.2020), ст. 36. 

2. Структура вченої ради 

2.1. Вчену раду очолює її голова, якого обирають таємним голосуванням із 

числа тих членів вченої ради інституту, які мають науковий ступінь та вчене 

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

2.2. Склад вченої ради на 5 років своїм наказом затверджує ректор 

протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього 

складу вченої ради. Зміни до складу вченої ради вносять за пропозицією 

голови ради і затверджуються відповідним наказом. 

2.3. До складу вченої ради входять за посадами: ректор, проректори, 

учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування, голова первинної профспілкової організації, а також 

виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 

працівників і їх обирають із числа завідувачів кафедр, професорів, докторів 

філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших 

працівників інституту і які працюють у ньому на постійній основі {Абзац 

перший частини третьої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом     

№ 2145-VIII від 05.09.2017}. 

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

закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 
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2.5. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також 

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75% складу 

вченої ради повинні становити науковці, науково-педагогічні працівники 

інституту і не менш як 10% – виборні представники з числа студентів 

(курсантів). 

2.6. Виборних представників з числа працівників закладу вищої освіти 

обирають вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

закладу вищої освіти за поданням структурних підрозділів, у яких працюють 

ці представники, а виборних представників з числа студентів (курсантів) 

обирають студенти (курсанти) шляхом прямих таємних виборів. 

3. Напрями діяльності 

3.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти. 

3.2. Створює і подає вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування проєкт статуту закладу вищої освіти, а також рішення про 

внесення змін і доповнень до нього. 

3.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої 

освіти. 

3.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. 

3.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських 

установах. 

3.6. Ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про 

утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів {Пункт 7 

частини другої статті 36 виключно на підставі закону № 392-ІХ від 

18.12.2019}. 

3.7. Обирає за конкурсом і таємним голосуванням на посади деканів, 

завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора 

бібліотеки, керівників філій. 

3.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. 
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3.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях. 

3.10. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності. 

3.11. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів. 

3.12. 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. 

3.13. 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. 

3.14. Має право вносити подання про відкликання керівника вищого 

навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом 

закладу вищої освіти, контрактом, яке розглядає вищий колегіальний орган 

громадського самоврядування закладу вищої освіти. 

3.15. Розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу 

відповідно до його статуту. 

4. Порядок і організація роботи 

4.1. Управління вченою радою здійснює голова вченої ради. 

4.2. Роботу вченої ради проводять згідно зі щорічним планом інституту, 

який складають відповідно до мети діяльності інституту та повноважень 

вченої ради, ураховуючи пропозиції членів вченої ради і структурних 

підрозділів інституту. 

4.3. Формою роботи вченої ради є засідання. 

4.4. Засідання вченої ради проводять у разі необхідності, але не рідше 

одного разу на квартал і оформлюються протоколами. Засідання вважається 

правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів вченої ради. 

Протокол засідань підписує голова та секретар ради. 

4.5. Рішення вченої ради приймаються відкритим голосуванням більшістю 

голосів. 
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4.6. На засіданнях вченої ради із правом дорадчого голосу можуть бути 

присутні всі охочі співробітники інституту та запрошені особи. 

4.7. Робота у вченій раді зафіксована в планах роботи викладачів і має бути 

врахована під час планування навантаження науково-педагогічних 

працівників інституту. 

4.8. Організаційне забезпечення діяльності вченої ради здійснює учений 

секретар. 

4.9. Рішення вченої ради вводяться в дію після їх затвердження ректором 

інституту. 

 

 

 

 

Учений секретар                                                         Т. ЛАЗАРЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО:  

Юрисконсульт                                                             Д. МЕРКУЛОВ 
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