1. Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. № 1556-VІІ (зі змінами, внесеними із Законів).
2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи формування
та напрями діяльності Вченої ради Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка (далі – Академія).
3. Вчена рада є колегіальним органом управління Академії, який утворюється
строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора закладу вищої
освіти протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього
складу вченої ради.
4. У своїй діяльності Вчена рада Академії керується Конституцією України,
Законами України, зокрема Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
«Про наукову, і науково-технічну діяльність» тощо, Указом Президента України
«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, цим
Положенням і Регламентом Вченої ради Академії.
5. Вчену раду Академії очолює голова, якого обирають таємним
голосуванням із числа членів Вченої ради Академії, які мають науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.
Обов’язки голови Вченої ради Академії також можуть бути покладені, за його
відсутності, на заступника голови Вченої ради. Заступника голови Вченої ради
Академії обирають відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної
Вченої ради.
До складу вченої ради Академії входять за посадами керівник закладу вищої
освіти, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових
інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники
органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій
працівників закладу вищої освіти, а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр,
професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які
представляють інших працівників закладу вищої освіти і які працюють у ньому на
постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних
органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники
органів студентського самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот,
визначених статутом вищого закладу вищої освіти. За рішенням вченої ради до її
складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не
менш як 75% складу Вченої ради Академії становлять наукові, науково-педагогічні
працівники; не менше як 10% від її загального складу – виборні представники з
числа студентів.
5.1. Вибори до складу Вченої ради Академії починаються за 30 календарних
днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
5.2. Виборні представники з числа працівників Акажемії обираються вищим
колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти за
поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з
числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
5.3. Вчену раду Академії представляє голова Вченої ради або, за його

дорученням, заступник голови Вченої ради Академії.
5.4. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує учений секретар Академії.
Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується посадовими обов’язками ученого
секретаря й підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради Академії.
6. Вчена рада Академії:
6.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової
та інноваційної діяльності Академії.
6.2. Розробляє та подає до вищого колегіального органу громадського
самоврядування проект Статуту, а також рішення про внесення змін та доповнень до
нього.
6.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії.
6.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.
6.5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних
органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах.
6.6. Ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
6.7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр,
професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій.
6.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності.
6.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає
строки навчання на відповідних рівнях.
6.10. 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.
6.11.Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на
затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері
освіти і науки.
6.12. Приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про
вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу
педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час
зарахування вступників на навчання.
6.13. Приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту,
виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у
встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на
навчання.
6.14. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності
6.15. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.
6.16. Розглядає питання щодо стану та напрямків розвитку навчальної,
навчально-методичної, наукової та науково-дослідницької роботи, міжнародних
зв’язків в Академії.
6.17. Розглядає та затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня

доктора філософії та доктора наук.
6.18. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників,
навчальних посібників та іншої навчальної та навчально-методичної літератури.
6.19.Розглядає питання співпраці з органами студентського самоврядування,
визначає обсяги фінансування органів студентського самоврядування Академії та
наукового товариства студентів і молодих учених Академії.
6.20.Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації
(стажування) науково-педагогічних та педагогічних працівників навчального
закладу.
6.21. Затверджує Правила прийому до Академії.
6.22. Розглядає стан формування кількісного та якісного складу студентів.
6.23. Розглядає питання про стан матеріально-технічної бази, ефективність її
використання та перспективи розвитку.
6.24. Розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної
інфраструктури Академії.
6.25. Розглядає та затверджує положення про робочі та дорадчі органи
Академії.
6.26. Має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої
освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти,
контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського
самоврядування Академії.
6.27. Розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до його
Статуту.
7. В Академії можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів,
повноваження яких визначаються Вченою радою Академії навчального закладу
відповідно до Статуту Академії. Вчена рада закладу вищої освіти може делегувати
частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад
відповідних вчених рад формується на засадах, визначених чинним законодавством.
8. Рішення вченої ради Академії вводяться в дію рішеннями керівника закладу
вищої освіти.
9. Інші питання діяльності Вченої ради навчального закладу, зокрема
процедурні, викладені в Регламенті Вченої ради Академії.
10. Положення про Вчену раду Кременецької обласної гуманітарнопедагогічної академії ім. Тараса Шевченка вступає в дію з моменту його прийняття
Вченою радою. Зміни до Положення про Вчену раду вносяться рішеннями Вченої
ради Академії.
Затверджено на засіданні
Вченої ради 25.06.2019 р.
(протокол № 13).

