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                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Президента УСЗ № 30/1-0 

від „06” липня 2018 р.  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про Вчену раду Університету сучасних знань 

 

1. Загальні положення 

1.1. Вчену раду Університету сучасних знань (далі УСЗ) створено на підставі 

положень Статуту, затвердженого Рішенням Загальних зборів засновників (протокол від 

23 березня 2017 року № 23/03/17). 

Для розгляду найважливіших питань діяльності Університету створюється Вчена 

рада, не менше 75 % відсотків загальної кількості складу якої становлять науково-

педагогічні працівники Університету. 

1.2. Вчена рада УСЗ є колегіальним дорадчим органом при Президентові УСЗ. 

1.3. Вчену раду очолює ректор УСЗ. 

1.4. До складу Вченої ради входять Президент УСЗ, ректор (Голова Вченої ради), 

проректори, завідувачі кафедр, начальники провідних структурних відділень. 

1.5. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора УСЗ. 

1.6. Заступник Голови та вчений секретар призначається Головою Вченої ради з 

осіб, які входять до її складу. 

Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом Президента 

УСЗ строком до 5 років. 

2. Завдання і функції Вченої ради 

2.1. Розгляд та ухвалення навчальних програм і навчальних планів, проектів річних 

планів-графіків і програм підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів. 

2.2. Ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу. 

2.3. Ухвалення основних напрямів наукових досліджень. 

2.4. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів. 

 2.5. Обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами та 

професорів. 

2.6. Прийняття рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, 

професора, старшого наукового співробітника. 

2.7. Розгляд поточних та перспективних планів розвитку УСЗ, підсумків діяльності 

УСЗ та ін. 
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2.8. Обговорення щорічних звітів про стан навчальної та методичної роботи та 

вироблення рекомендацій щодо їх покращення; розгляд питань з нормування часу для 

розрахунків навчальної роботи, що виконується викладацьким складом; заслуховування 

звітів про роботу структурних підрозділів філії УСЗ. 

2.9. Розгляд планів матеріально-технічного та методичного забезпечення 

навчального процесу, питань створення віртуальних лабораторій і курсів дистанційного 

навчання, сценаріїв навчальних фільмів, проведення ділових ігор, стажування слухачів і 

викладачів. 

2.10. Рекомендація до друку монографій, підручників, навчальних і навчально-

методичних посібників, курсів лекцій тощо. 

2.11. Організація і проведення конкурсів на заміщення посад професорсько-

викладацького складу. 

2.12. Рекомендація кандидатур щодо присвоєння державних нагород та почесних 

звань “Заслужений діяч освіти України”‚ “Заслужений діяч науки і техніки України” та 

інших. 

2.13. Організація розробки програм впровадження навчання на основі новітніх 

досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, передових технологій та сучасних технічних 

засобів телекомунікацій. 

2.14. Підготовка рекомендацій щодо: 

2.14.1. Підвищення якості роботи структурних підрозділів Університету та філій 

УСЗ, удосконалення експлуатації технічних засобів навчання. 

2.14.2. Удосконалення форм і методів управління, підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників. 

2.15. Розгляд планів і звітів щодо проведення науково-дослідних робіт, підготовки 

наукових фахівців вищої категорії, заслуховування та обговорення доповідей про 

підготовку дисертацій. 

3. Порядок роботи 

3.1. Вчена рада працює за річним планом, який складається на основі пропозицій 

структурних підрозділів УСЗ. Пропозиції до плану роботи розглядаються на першому 

річному засіданні ради, розроблений річний план роботи на наступний рік подається на 

затвердження Президенту УСЗ до 15 вересня поточного року. 

Вчена рада планово збирається на засідання не менш ніж один раз на місяць. 

Позачергове засідання вченої ради може бути скликане з ініціативи президента 

Університету, ректора, ректорату або 1/2 членів ради. 
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3.2. Порядок денний кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем 

на підставі плану і матеріалів, які підготовлені і оформлені у відповідності до вимог цього 

Положення, і затверджується Головою Вченої ради. 

3.3. Вчений секретар інформує членів вченої ради та запрошених про дату і час 

засідання за три дні до його проведення.  

Ознайомлення учасників засідання з порядком денним і відповідними матеріалами 

покладається на вченого секретаря, або, за рішенням голови ради, на осіб, що їх готували.  

Матеріали, що мають великий об’єм, або складні за змістом подаються завчасно 

вченому секретареві, який знайомить з ними кожного члена ради особисто не пізніше як 

за добу до початку засідання. 

3.4. Засідання вченої ради проводиться‚ якщо на ньому присутня половина її складу 

Відкриває‚ веде, закриває засідання вченої ради її голова (заступник). Він оголошує порядок 

денний, надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу‚ оголошує наступного промовця, 

виносить на обговорення проекти рішень, робить офіційні повідомлення і таке ін.  

На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок 

роботи. Час‚ який надається для доповіді‚ має бути не більше ніж 20 хв.‚ співдоповіді - 10 

хв.‚ і заключного слова - 5 хв. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю до 5 

хв.; для повторних виступів у обговоренні до 2 хв.. 

3.5. Робота вченої ради ведеться державною мовою. Якщо промовець не володіє 

державною мовою‚ він має право виступати російською мовою, або іншою за допомогою 

перекладача. 

Вченим секретарем ведеться стенограма та протокол засідання вченої ради.  

3.6. Вчена рада бере участь у вирішенні питань організації навчально-виховного 

процесу: 

 визначає обсяг педагогічного навантаження; 

 ухвалює основні напрями наукових досліджень, оцінює науково-педагогічну 

діяльність структурних підрозділів УСЗ; 

 вносить рекомендації щодо ліквідації, організації та реорганізації 

структурних підрозділів УСЗ; 

 обирає таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів; 

 утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань на розгляд 

Вченої ради; 

 приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вченого звання доцента, 

професора, старшого наукового співробітника. 



 4 

3.7. Окремі питання, що виникають у процесі діяльності УСЗ і не входять до плану 

роботи Вченої ради, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови ради або 

для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання ради. 

3.8.На засідання Вченої ради можуть бути запрошені відповідні фахівці, науково-

дослідних і проектних установ, інших організацій. 

3.9. Підготовка технічних засобів для демонстрації матеріалів на засіданнях Вченої 

ради, узгодження місця проведення засідання, інші організаційні заходи здійснюються під 

керівництвом Вченого секретаря Вченої ради. Відповідні структурні підрозділи повинні 

надавати йому підтримку у вирішенні організаційних питань. 

3.10. Вчена рада має право ухвалювати рішення, якщо на засіданнях присутня 

половина її складу. Рішення Вченої ради ухвалюються відкритим голосуванням простою 

більшістю членів ради, присутніх на засіданні. 

4. Права та обов'язки керівництва Вченої ради 

4.1. Голова Вченої ради діє від імені Вченої ради на підставі Цього Положення. 

4.2. Голова Вченої ради зобов'язаний забезпечувати виконання завдань і функцій, 

покладених на Вчену раду та визначених цим Положенням, і відповідає за організацію 

роботи Вченої ради. 

4.3. За відсутності Голови Вченої ради, Його права та обов'язки покладаються на 

заступника голови Вченої ради. 

4.4. Вчений секретар у своїй роботі керується Статутом університету‚ цим 

положенням‚ підпорядковується голові вченої ради і його заступнику. 

4.5. Вчений секретар відповідно до плану бере участь у забезпеченні колегіального 

обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та наукової 

діяльності університету‚ забезпечує проведення засідань вченої ради‚ допрацьовує та візує 

її рішення. 

4.6. Вчений секретар проводить організаційну роботу, яка забезпечує планомірну та 

ефективну діяльність Вченої ради; здійснює контроль за підготовкою матеріалів на 

розгляд вченої ради, ознайомлення з ними членів ради та інших зацікавлених осіб, 

ведення  документації і оформлення матеріалів ради; опрацьовує проекти рішень, 

проводить перевірку виконання ухвалених рішень. Він також здійснює організаційну 

роботу для якісного проведення засідань, забезпечує членів Вченої ради матеріалами до 

засідань, веде протоколи засідань, здійснює контроль за виконанням планів і рішень, готує 

річні звіти про діяльність Вченої ради. 

5. Про порядок підготовки документів для розгляду на засіданні Вченої ради. 
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5.1. Усі документи, які потребують розгляду та затвердження (схвалення) Вченою 

радою УСЗ, повинні бути підготовлені у відповідності до нормативно-правових актів 

щодо їх підготовки і подані до секретаріату Вченої ради не пізніше як за 10 (десять) днів 

до дати засідання Вченої ради. 

5.2. Документи, які готуються і подаються до секретаріату Вченої ради для 

присвоєння вченого звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) 

мають відповідати вимогам щодо їхнього оформлення, а саме:  

 довідка здобувача вченого звання готується особою, яка перебуває на посаді 

професора (доцента, старшого наукового співробітника) на одній і тій же кафедрі 1 

календарний рік і 2 місяці на момент проходження засідання кафедри. 

 оформлення документів на Вчену раду УСЗ відбувається після рекомендації 

Вченої ради філії; 

 відкрита лекція здобувачем проводиться після виповнення 1 року перебування на 

посаді професора (доцента, старшого наукового співробітника); 

 звіт про наукову та навчально-методичну роботу здобувач готує за період 

перебування на посаді професора (доцента); 

 витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах III- 

ІV рівнів акредитації (як правило, не менше 5 (п'яти) років). 

5.3. Для оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади професора (доцента, 

старшого викладача) подаються такі документи: 

 подання, в якому розгорнуто представлені науково-методична та педагогічна 

діяльності претендентів із зазначенням педагогічного стажу у вищих навчальних закладах 

III- IV рівнів акредитації; 

 список наукових та навчально-методичних праць. 

 претендент на заміщення вакантної посади професора (доцента) обов'язково 

повинен бути автором чи співавтором підручника, навчального посібника з грифом МОН 

України 

чи інших центральних органів виконавчої влади, інших методичних розробок. 

5.4. Після оголошення результатів конкурсу з обраним науково-педагогічним 

працівником укладається контракт. 

5.4.1. У контракті обов'язково конкретно вказують: 

 підручники, посібники, методичні розробки, які будуть опубліковані за період дії 

контракту для сприяння засвоєння відповідних дисциплін студентами; 

 рік захисту дисертації для одержання наукового ступеня кандидата, доктора наук; 
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 дії науково-педагогічного працівника для підвищення рівня своєї кваліфікації, 

здобуття вченого звання професора (доцента, старшого наукового співробітника). 

5.5. Документи, які подаються ректору для зарахування чи переведення на посади 

науково-педагогічного складу, мають бути узгоджені в секретаріаті Вченої ради 

університету. Для цього до секретаріату Вченої ради подаються такі документи: 

 витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах III- 

IV рівнів акредитації; 

 список наукових та навчально-методичних праць; 

  копія диплома кандидата (доктора) наук. 


