
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою
ПВНЗ «Нікопольський економічний 
університет» 
протоь 
Гс

,І \ \
О.Онищук

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПВНЗ

«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

м. Нікополь 
2017



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Університету є колегіальним органом і створюється для 
вирішення основних питань його діяльності.
1.2. Головою Вченої ради Університету є ректор, а у разі його відсутності -  
заступник голови Вченої ради -  перший проректор, проректор з навчальної 
роботи.
До складу Вченої ради входять за посадами заступники керівника вищого 
навчального закладу, декан, головний бухгалтер, представники студентського 
самоврядування, а також виборні представники, які представляють науково- 
педагогічних працівників, їх обирають з числа завідувачів кафедр, професорів, 
доцентів, докторів або кандидатів наук; виборні представники, які 
представляють відповідно до квот, визначених у Статуті вищого навчального 
закладу інших працівників університету і працюють у ньому на постійній 
основі.
При цьому не менше 75% загальної чисельності її складу мають становити 
науково-педагогічні працівники.
Виборних представників обирають на конференції трудового колективу 
університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.
1.3. Термін повноваження Вченої ради -  п’ять років. У процесі діяльності 
Вченої ради можлива ротація її членів. Склад Вченої ради університету 
щорічно затверджує наказом ректор з урахуванням ротації .
1.4. Діяльність Вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, 
затверджений ректором. Періодичність засідань Вченої ради -  один раз на два 
місяці, за винятком канікулярного періоду.
1.5. Рішення Вченої ради університету вводять в дію розпорядженнями та 
наказами ректора.
1.6. Вчена рада університету діє на підставі Статуту університету, згідно з цим 
Положенням та Регламентом вченої ради.

2. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

До компетенції Вченої ради університету належить:
• обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності університету й 

прийняття ухвал з цих питань;
• опрацьовування у відповідних комісіях, розгляд і подання ректорові до 

затвердження проектів нормативних документів університету, які 
регламентують усі види статутної діяльності, проекти створення, 
організації чи ліквідації основних структурно-адміністративних 
підрозділів університету та кафедр;



• подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування 
(конференція трудового колективу університету) проекту статуту, а також 
змін і доповнень до нього;

• ухвалення фінансового плану і звіту університету;
• подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади 

директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади 
проректорів (заступників керівника), директорів структурних підрозділів 
і головного бухгалтера;

• обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і 
професорів;

• ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
• ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
• ухвалення основних напрямків діяльності наукових досліджень;
• оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
• прийняття рішень щодо кандидатур стосовно присвоєння вчених звань 

доцента, професора, старшого наукового співробітника;
• винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, 

навчальних посібників тощо;
• винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження 

Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і 
навчальних посібників до відзнаки;

• винесення рекомендацій для вступу в докторантуру;
• рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;
• заслуховування звітів про роботу вченої ради, педагогічних рад 

структурних підрозділів.
Вчена рада розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до 
його статуту.

3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Є її  РОБОЧИМИ
ОРГАНАМИ

Постійні комісії вченої ради формують відповідно до напрямів діяльності 
університету. Голів і членів комісій обирають на засіданні вченої ради. Комісії 
мають право залучати до своєї діяльності членів вченої ради, а також інших 
працівників університету.

1. Статутно-організаційна

До компетенції комісії належить:
3.1.1 .Підготовка до проведення конференції трудового коллективу ПВНЗ НЕУ.



3.1.2. Підготовка до розглядання та ухвалення на конференції трудового 
колективу проектів нової редакції статуту ПВНЗ НЕУ.
3.1.3. Розроблення до розгляду на Вченій раді:

• календарного плану засідань Вченої ради на новий навчальний рік і 
погодження планів роботи вчених рад факультетів і педагогічних рад 
структурних підрозділів;

• звіту про роботу університету;
• пропозицій з розвитку та зміцнення матеріальної бази університету;
• кошторису університету (разом із бюджетною комісією).

3.1.4. Контроль за виконанням планів роботи Вченої ради університету.
3.1.5. Інформування трудового колективу ПВНЗ НЕУ про ухвали, прийняті на 
засіданні вченої ради, та проекти документів, підготовлені до розглядання й 
затвердження на засіданні Вченої ради.

2. Комісія з проблем навчання

До компетенції комісії належить:
3.2.1. Підготовка до розглядання на засіданні вченої ради питань:

• роботи структурних підрозділів (кафедр);
• ліцензування та акредитації спеціальностей, напрямів та університету в 

цілому;
• роботи бібліотеки, видавництва, забезпечення студентів навчально- 

методичною літературою;
• затвердження навчальних планів;
• роботи приймальної комісії, ДЕКів, профорієнтаційної роботи;
• професійної та практичної підготовки;
• підготовки іноземних студентів;
• аналізу ефективності роботи центрів, які надають освітні послуги.

3.2.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації 
(концепції з питань навчального процесу, положення, посадові інструкції 
тощо).
3.2.3. Розроблення пропозицій про внесення змін у структурі університету та 
структурних підрозділів.
3.2.4. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів у частині навчальної 
та методичної роботи.

3. Комісія з питань науки

До компетенції комісії належить:
3.3.1. Підготовка до розглядання на вченій раді ПВНЗ НЕУ питань: 

• підбиття підсумків наукової роботи за календарний рік;



• планування наукової діяльності університету;
• проведення наукових конференцій ПВНЗ НЕУ та його структурними 

підрозділами (кафедрами);
• про студентську наукову роботу;
• про міжнародну співпрацю в галузі наукових досліджень;

3.3.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації.
3.3.3. Аналіз виконання індивідуальних планів викладачів у частині науково- 
дослідної роботи.

4. Комісія з питань виховної роботи та студентського самоврядування

До компетенції комісії належить:
3.4.1. Підготовка до розглядання на вченій раді питань:

• удосконалення методів і форм роботи кураторів академічних груп, 
системи організованого відпочинку та дозвілля студентів та викладачів 
університету;

• про виховну роботу у структурних підрозділах та на факультетах 
університету;

• аналізу діяльності органів студентського самоврядування університету та 
вдосконалення форм співпраці з адміністрацією ПВНЗ НЕУ.

• діяльності колективів художньої самодіяльності університету;
• спортивно-масової роботи.

3.4.2. Розроблення та внесення змін до існуючої нормативної документації 
(концепції, положення про куратора, порядок поселення в гуртожиток, правила 
внутрішнього розпорядку тощо).
3.4.3. Підготовка до розглядання на конференції трудового колективу питання 
затвердження “Положення про органи студентського самоврядування”.

5. Атестаційна комісія

До компетенції комісії належить:
3.5.1. Підготовка до розглядання на Вченій раді питань:

• атестації науково-педагогічних працівників у частині присвоєння вчених 
звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;

• обрання на посади професора, зав. кафедрою;
3.5.2. Підготовка до розглядання на конференції трудового колективу питань 
стосовно:

• мотивованого подання вченої ради про дострокове припинення 
повноважень керівника ВНЗ.

3.5.3. Комісії за дорученням голови Вченої ради або відповідно до ухвали 
вченої рад розглядають інші питання діяльності університету.



4. ПРАВА ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

Член Вченої ради університету має право:
• вносити питання на розгляд Вченої ради;
• вносити пропозиції до ухвали Вченої ради;
• на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності 

голосування;
• робити запити ректору щодо вирішення питань організації навчально- 

виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності університету та 
перспектив їх розвитку;

• на інформацію щодо діяльності та розвитку університету.

5. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

• виконувати доручення Вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки 
питань для розглядання вченою радою;

• постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в 
обговоренні питань, винесених на розгляд.


