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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про Вчену раду Криворізького національного 

університету (далі – Університет) розроблено на основі Закону України «Про 

вищу освіту» та Статуту Університету. 

Це Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи 

формування, напрями та порядок діяльності Вченої ради Університету. 

1.2. Вчена рада Університету є колегіальним органом керування 

Університету, який утворюється строком на п’ять років. 

1.3. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується нормами 

законодавства, Статутом Університету, цим та іншими Положеннями, які 

регламентують роботу Вченої ради Університету. 

 

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора 

Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень 

попереднього складу Вченої ради. 

2.2. Кількісний склад Вченої ради Університету, а також квоти 

виборних представників визначаються наказом ректора Університету.  

2.3. До складу Вченої ради Університету входять за посадою ректор, 

проректори, директори інститутів і коледжів, декани факультетів, учений 

секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування та виборних органів профспілкової організації Університету.  

Також до складу Вченої ради Університету входять виборні 

представники, які представляють науково-педагогічних, наукових 

працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, доцентів, 

завідувачів відділів, кандидатів наук, докторів філософії та докторів наук, 

виборні представники, які представляють інших працівників Університету, та 

виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів 

профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів 

студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених 

Статутом Університету.  

2.4. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої 

ради Університету.  

2.5. Виборні представники з числа працівників Університету 

обираються Конференцією трудового колективу Університету за поданням 

структурних підрозділів, у яких вони працюють на постійній основі, а 

виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів.  

2.6. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть 

входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш 

як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити науково-



педагогічні, наукові, педагогічні працівники Університету і не менш як 10 

відсотків – виборні представники з числа студентів.  

2.7. Кількісний і персональний склад Вченої ради Університету ректор 

затверджує своїм наказом. У процесі діяльності Вченої ради Університету за 

необхідності можлива ротація її членів: 

2.7.1. У разі звільнення (переведення на іншу посаду) працівника, який 

є членом Вченої ради за посадою, ректор Університету видає наказ про зміни 

в складі Вченої ради, а саме: виводить зі складу Вченої ради звільненого 

працівника та вводить до її складу іншу особу, призначену на відповідну 

посаду. 

2.7.2. У разі звільнення (припинення повноважень) працівника, який є 

членом Вченої ради – виборним представником, структурний підрозділ 

(підрозділи), який рекомендував таку особу, рекомендує іншу особу до 

складу Вченої ради. Рекомендація є підставою для видання наказу про зміни 

в складі Вченої ради. 

2.7.3. У разі відрахування особи, яка навчається в Університеті та є 

членом Вченої ради, вищий виконавчий орган студентського самоврядування 

Університету (збори аспірантів, докторантів) рекомендує іншу особу до 

складу Вченої ради. Рекомендація є підставою для видання наказу про зміни 

в складі Вченої ради. 

2.7.4. У разі ліквідації структурного підрозділу, що подавав на розгляд 

Конференції трудового колективу Університету кандидатуру до складу 

Вченої ради, повноваження такого члена Вченої ради припиняються з 

моменту ліквідації. Наказом ректора вносяться відповідні зміни до складу 

Вченої ради, а її кількісний склад зменшується. 

2.7.5. У разі утворення нового факультету до складу Вченої ради 

вводиться його декан, про що видається наказ ректора про зміни в складі 

Вченої ради та збільшення її кількісного складу. 

2.7.6. У разі утворення нової кафедри її працівники на засіданні 

приймають рішення про рекомендацію одного з її членів до складу Вченої 

ради. Рекомендація є підставою для видання наказу про зміни в складі Вченої 

ради та збільшення її кількісного складу. 

2.7.7. У разі злиття (об’єднання) або поділу факультетів, кафедр 

повноваження членів Вченої ради – представників цих факультетів, кафедр 

припиняються з моменту такої реорганізації. Відповідні зміни до складу 

Вченої ради вносяться в порядку, визначеному пунктами 2.7.4 – 2.7.6. 

2.7.8. Персональні зміни в складі Вченої ради, здійснені відповідно до 

пунктів 2.7.2, 2.7.6, 2.7.7, підтверджуються на черговій Конференції 

трудового колективу Університету. Персональні зміни в складі Вченої ради, 

здійснені відповідно до пункту 2.7.3, діють до чергових виборів 

представників з числа здобувачів освіти. 

2.8. Склад Вченої ради Університету з урахуванням ротації ректор 

затверджує своїм наказом. 



2.9. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається 

таємним голосуванням з числа членів Вченої ради, які мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. 

2.10. Заступник голови Вченої ради Університету та секретар Вченої 

ради Університету обираються відкритим голосуванням на строк діяльності 

Вченої ради Університету. 

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вчена рада Університету: 

3.1. Визначає стратегію й перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Університету. 

3.2. Розробляє й подає Конференції трудового колективу проєкт 

Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до 

нього.  

3.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету. 

3.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

3.5. Ухвалює рішення про розміщення тимчасово вільних коштів, 

отриманих за надання платних послуг, на вкладних (депозитних) рахунках у 

банках державного сектора економіки. 

3.6. Ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів. 

3.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів 

інститутів, коледжів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора 

бібліотеки, затверджує порядок проведення конкурсу на обіймання посад 

науково-педагогічних працівників.  

3.8. Затверджує положення про організацію освітнього процесу, освітні 

програми й навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. 

3.9. Затверджує зміни до перелічених у п.3.8. документів згідно з  

процедурами моніторингу ринку праці та анкетувань стейкголдерів. 

3.10. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, 

визначає строки навчання на відповідних рівнях. 

3.11. Затверджує зразок і порядок виготовлення власного документа 

про вищу освіту, положення про процедуру й підстави для його видання 

випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави 

для видання випускникам спільних і подвійних дипломів. 

3.12. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності Університету. 

3.13. Оцінює науково-педагогічну, наукову діяльність структурних 

підрозділів. 

3.14. Висуває кандидатури для нагородження державними нагородами, 

відзнаками Президента України, державними преміями, для присвоєння 

почесних звань. 



3.15. Присвоює вчені звання професора, доцента та старшого 

дослідника й подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної 

колегії Міністерства освіти і науки України. 

3.16. Приймає рішення про утворення спеціалізованих вчених рад із 

правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 

здобувача з метою присудження йому ступеня доктора філософії. 

3.17. Приймає рішення про скасування рішення разової спеціалізованої 

ради про присудження ступеня доктора філософії або про залишення рішення 

разової спеціалізованої ради в силі. 

3.18. Приймає остаточні рішення щодо 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. 

3.19. Приймає остаточні рішення щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників, 

отриманих у суб’єктів надання послуг у неформальній освіті.  

3.20. Має право вносити подання про відкликання ректора на підставах, 

передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке 

розглядається Конференцією трудового колективу Університету. 

3.21. Ініціює за необхідності скликання позачергового проведення 

Конференції трудового колективу Університету. 

3.22. Розглядає інші питання діяльності Університету згідно із 

Статутом. 

Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень 

вченим радам факультетів. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

4.1. Діяльність Вченої ради Університету регламентується планом 

роботи на навчальний рік, затвердженим ректором. Засідання проводяться не 

рідше одного разу на місяць. 

4.2. Засідання Вченої ради Університету проводиться під керівництвом 

голови ради, а за його відсутності – заступника голови Вченої ради. 

4.3. Періодичність засідань вченої ради Університету визначає її 

голова. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до 

компетенції Вченої ради Університету, з ініціативи голови Вченої ради 

Університету або третини членів її складу може бути скликане позачергове 

засідання. 

4.4. Для підготовки питань, винесених на засідання Вченої ради 

Університету, можуть створюватися комісії з числа членів Вченої ради та 

фахівців. Комісії вивчають, аналізують стан роботи, готують необхідні 

матеріали, проекти рішень. 

4.5. Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо в ньому 

беруть участь не менш як дві третини її персонального складу.  

4.6. Рішення Вченої ради Університету приймаються:  



4.6.1. Відкритим голосуванням більшістю голосів з питань навчальної, 

виховної, наукової, методичної й організаційної роботи. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували понад 50 відсотків присутніх членів 

Вченої ради Університету. У разі однакового розподілення голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

4.6.2. Таємним голосуванням при обранні голови Вченої ради 

Університету й обранні за конкурсом на посади завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів, директора бібліотеки, директорів інститутів, коледжів. 

Обраним уважається претендент, який одержав понад 50 відсотків кількості 

голосів присутніх членів Вченої ради Університету. У разі балотування на 

одну посаду декількох осіб, при одержанні ними понад 50 відсотків кількості 

голосів присутніх членів Вченої ради Університету, перевага віддається 

тому, хто набрав більшу кількість голосів. 

4.6.3. Таємним голосуванням при присвоєнні вчених звань професора, 

доцента, старшого дослідника рішення Вченої ради Університету вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж три четверті від 

кількості членів Вченої ради Університету, присутніх на засіданні.  

4.7. Розгляд питань Вченою радою Університету та прийняті рішення 

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

секретар Вченої ради Університету. Матеріали засідань вченої ради 

зберігаються на умовах архівних документів постійно. 

4.8. Голова Вченої ради організовує систематичну перевірку виконання 

прийнятих рішень. 

4.9. Не менше одного разу на рік секретар Вченої ради інформує членів 

Вченої ради про виконання прийнятих рішень. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Це Положення набуває чинності після затвердження його Вченою 

радою Криворізького національного університету та введення в дію наказом 

ректора. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом викладення 

його в новій редакції, затверджуються та вводяться в дію в порядку, 

передбаченому для цього Положення. 

 

 


