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СХВАЛЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою КЗВО     та введено в дію наказом 

«Одеська академія     в.о.ректора КЗВО «Одеська  

неперервної освіти Одеської   академія неперервної освіти 

обласної ради»      Одеської обласної ради» 

16 листопада 2018 року    від 20 листопада 2018№ 01-2/178-1 

          

 

         

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення визначає склад і порядок організації роботи Вченої ради КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – Положення). 

1.2. Вчена рада КЗВО «Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної 

ради» (далі – Вчена рада Академії) є колегіальним органом управління Академії й 

утворюється строком на п’ять років. Склад Вченої ради затверджується наказом 

ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього 

складу Вченої ради. 

1.3. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Статутом Академії та цим Положенням. 

1.4. Діяльність Вченої ради ґрунтується на демократичних принципах вільного 

обговорення і колективного вирішення актуальних питань роботи академії. 

1.5. Вчена рада шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних 

питань освітньої, методичної, науково-дослідної, фінансово-господарської та 

кадрової діяльності Академії. 

1.6. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію 

наказами ректора. Проекти наказів подаються відповідними службами не      

пізніше 3 днів після засідання Вченої ради. 
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2. Функції та компетенції Вченої ради  

Вчена рада Академії:  

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності закладу вищої освіти.  

2.2. Розробляє і подає зборам трудового колективу проект Статуту Академії, а 

також рішення про внесення змін і доповнень до нього.  

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії. 

2.4. Визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників області.  

2.5. Ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію 

та ліквідацію структурних підрозділів.  

2.6. Схвалює план заходів щодо реалізації Концепції освітньої діяльності Академії. 

2.7. Затверджує Положення про  організацію освітнього процесу, Положення про 

наукову та інноваційну діяльність, Положення про науково-методичну діяльність, 

про внутрішнє забезпечення якості освіти,  про видавничу діяльність, положення 

про робочі та дорадчі органи, положення про структурні підрозділи, вносить до 

них зміни та приймає їх у новій редакції. 

2.8. Ухвалює план роботи Академії, тематичний план видань, план і звіт про 

діяльність та про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. 

2.9. Приймає рішення щодо утворення консультативно-дорадчих органів з питань 

основної діяльності Академії, а також  постійних та тимчасових комісій і робочих 

груп для вивчення  й підготовки окремих питань на розгляд Вченої ради та 

затверджує відповідні положення. 

2.10. Заслуховує звіти та дає оцінку науково-педагогічній діяльності структурних 

підрозділів і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів 

Академії та готує відповідні подання  на затвердження ректору Академії. 

2.11. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр 

(секцій), професорів і доцентів, керівників філій, відокремлених підрозділів. 
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2.12. Затверджує навчальні плани, освітні програми курсів підвищення 

кваліфікації, навчальні плани для відкриття нових напрямів підвищення 

кваліфікації, підготовки та перепідготовки.  

2.13. Розглядає пропозиції та ухвалює рішення з питань організації освітнього 

процесу; підбиває підсумки якості проведення курсів підвищення кваліфікації 

підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів; вносить пропозиції щодо 

відкриття, змін і ліквідації окремих напрямів підвищення кваліфікації підготовки 

та перепідготовки педагогічних працівників; визначає строки навчання.  

2.14. Затверджує зразок власного документа про підготовку,  перепідготовку та 

підвищення кваліфікації.  

2.15. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

діяльності.  

2.16. Затверджує програми наукових досліджень Академії.  

2.17.Оцінює науково-педагогічну, науково-методичну діяльність структурних 

підрозділів: кафедр, лабораторій, центрів, відділів, а також співробітників 

структурних підрозділів.  

2.18. Присвоює вчені звання професора, доцента і надає відповідні рішення до 

атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2.19. 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.  

2.20. Має право вносити подання про відкликання керівника Академії з підстав, 

передбачених законодавством, статутом Академії, контрактом, що розглядається 

зборами трудового колективу.  

2.21. Здійснює контроль за дотриманням державних стандартів післядипломної 

педагогічної освіти.  

2.22. Приймає рішення про надання творчої відпустки для завершення роботи над 

кандидатською чи докторською дисертаціями, для написання підручників, 

монографій.  
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2.23.Розглядає питання щодо підвищення кваліфікації викладачів і методистів 

Академії.  

2.24. Надає клопотання щодо представлення співробітників Академії та підтримки 

представників інших організацій до присвоєння державних нагород і почесних 

звань.  

2.25. Заслуховує питання щодо рекомендації до друку наукових праць, 

підручників, навчальних і науково-методичних посібників та порушення 

клопотання щодо надання матеріалам відповідного грифу Міністерства освіти і 

науки України у встановленому порядку.  

2.26. Розглядає наукові доповіді; здійснює оцінку роботи наукових конференцій, 

симпозіумів, наукових і методичних підрозділів Академії.  

2.27. Розглядає підсумки міжнародної діяльності Академії.  

2.28. Розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до її Статуту (за 

пропозицією ректора, зборів трудових колективів структурних підрозділів, 

професійної спілки Академії).  

 

3. Склад Вченої ради 

3.1. Вчену раду КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів 

ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк її 

діяльності. 

3.2. Обов’язки голови Вченої ради Академії у разі його відсутності виконує 

заступник голови Вченої ради, який обирається відкритим голосуванням за 

поданням голови Вченої ради. 

3.3. До складу Вченої ради Академії входять за посадами – ректор, проректори,  

секретар Вченої ради, головний бухгалтер, завідувачі кафедр, завідувач відділу 

професійної підготовки та післядипломної освіти, завідувач відділу 

інформаційного та ресурсного забезпечення, начальник відділу кадрів, голова 

профкому профспілкової організації, голова трудового колективу КЗВО «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради». Крім того, до складу Вченої 

ради входять виборні представники, які представляють наукових, науково-
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педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук.        

3.4. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

3.5.  Із складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові відносини з 

Академією, а також членів, які подали на ім’я голови ради мотивовану  заяву про 

вихід з її складу. 

 

4. Організація роботи Вченої ради 

4.1. Вчена рада проводить роботу на засіданнях. Засідання є планові й   

позапланові. Засідання Вченої ради можуть бути робочими і урочистими.     

4.2. Вчена рада КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» вважається правомірною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 

персонального складу ради. 

4.3. Засідання Вченої ради проводить голова Вченої ради, а у разі його        

відсутності – заступник голови. 

4.4. Голова Вченої ради: 

- дотримується Статуту Академії та цього Положення і вживає заходів щодо їх 

дотримання усіма присутніми на засіданні; 

- повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів 

Вченої ради, відсутніх на засіданні, у тому числі з поважних причин; 

- відкриває, веде та закриває засідання; 

- вносить пропозиції з процедурних питань щодо проведення засідання;           

- надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу;                              

відкриває, веде та закриває засідання; 

- при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради; 

- організовує розгляд питань відповідно до порядку денного; 

- може об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань             

порядку денного; 

- може підсумовувати обговорення питань; 
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- зачитує або доручає членам Вченої ради озвучувати письмові пропозиції та інші 

документи щодо обговорюваного питання; 

- оголошує результати голосування та прийняте рішення; 

- здійснює інші повноваження з метою ефективного проведення засідання. 

4.5. Секретар Вченої ради Академії у своїй роботі керується чинним          

законодавством України, Статутом  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради», цим Положенням та виконує такі обов’язки: 

- організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи та  порядок 

денний засідань Вченої ради, представляє їх на затвердження голові Вченої ради, 

знайомить з порядком денним засідання членів Вченої ради  Академії не пізніше 

ніж за три дні до проведення засідання; 

- здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на засідання  Вченої ради 

та перевірку їх оформлення відповідно до вимог; 

- веде протокол засідання Вченої ради; 

- веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому 

голосуванні при ухваленні рішення.  

 

5. Права та обов’язки членів Вченої ради 

5.1. Члени Вченої ради мають право: 

– вносити питання на розгляд Вченої ради; 

– вносити пропозиції до рішень Вченої ради; 

– висловлювати свою волю в голосуванні; 

- отримувати інформацію щодо діяльності та розвитку Академії. 

5.2. Члени Вченої ради зобов’язані: 

– виконувати доручення Вченої ради щодо роботи в комісіях з підготовки питань 

для розгляду на засіданні Вченої ради; 

- бути присутніми та брати активну участь у засіданнях.  

Підставами для відсутності члена Вченої ради на засіданнях, які проводяться  

відповідно до плану роботи, є поважні причини: тимчасова непрацездатність, 

відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо. 
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6. Підготовка та проведення засідань Вченої ради. 

6.1. Засідання Вченої ради проводяться відкрито не рідше одного разу на 3 місяці. 

Проводить засідання голова Вченої ради, а за його відсутності – заступник голови. 

6.2. Засідання Вченої ради проводиться державною мовою. 

6.3. На засіданні Вченої ради без запрошення мають право бути представники 

Міністерства освіти і науки України, голова облдержадміністрації та обласної ради, 

їх заступники, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та його 

заступники. 

6.4. На засідання Вченої ради запрошують усіх членів ради, керівників        

структурних підрозділів та осіб, які мають безпосереднє відношення до  питань, 

винесених на розгляд, а також членів трудового колективу. Голова Вченої ради 

інформує членів ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на даному 

засіданні. 

6.5. Організаційне, документальне, інформаційне забезпечення діяльності Вченої 

ради здійснює секретар Вченої ради Академії.                    

6.6. Підготовка до розгляду питань порядку денного чергового засідання Вченої 

ради завершується не пізніше, ніж за сім днів до засідання. До переліку питань 

обов’язково додаються матеріали виступів, проекти рішень, а у разі потреби – 

проекти наказів. 

6.7. Підготовку матеріалів  до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої 

ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів 

спільно із заступником голови Вченої ради або секретарем Вченої ради.  

6.8. Керівники, які готують  матеріали на засідання Вченої ради, несуть 

персональну відповідальність за зміст і своєчасне подання (не пізніше семи днів до 

засідання Вченої ради) заступнику голови Вченої ради чи секретареві Вченої ради 

проекти рішень, у яких сформульовані конкретні заходи щодо їх виконання із 

зазначенням  термінів, виконавців та осіб,  які відповідають за контроль. 
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6.9. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість 

розгляду питань  вирішується за поданням головуючого більшістю голосів 

присутніх членів Вченої ради. 

6.10. Порядок денний засідання Вченої ради має містити інформацію про назви 

питань, які слід розглянути, пропозиції до ухвали, прізвища доповідачів 

(співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою 

радою. 

6.11. Питання інформаційного характеру, які не вимагають обговорення, 

включають до пункту «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього 

пункту подаються не пізніше, ніж за день до засідання Вченої ради. 

6.12. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого  планом роботи 

Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання, включені до порядку 

денного  засідання, можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після 

обговорення за скороченою процедурою. Пропозиції про внесення змін до 

затвердженого порядку денного засідання Вченої ради готують і вносяться у 

такому ж порядку, як і основні питання порядку денного. 

6.13. Пропозиція до проекту порядку денного засідання Вченої ради, яка за 

результатами голосування не отримала простої більшості голосів присутніх членів 

Вченої ради, вважається відхиленою.  

6.14. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою 

більшістю голосів присутніх членів Вченої ради. 

6.15. Проект ухвали повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх 

виконання та прізвища виконавців. 

6.16. Секретар повідомляє членів Вченої ради та запрошених осіб про дату, місце, 

час і порядок денний засідання не пізніше ніж  за день до його проведення. 

6.17. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою 

Вченої ради та секретарем не пізніше семи днів після засідання. У разі його 

відсутності Вчена рада визначає секретаря для ведення протоколу цього засідання. 

6.18. У разі проведення позачергового засідання документи подаються не пізніше 

ніж за один день. У разі необхідності за поданням голови або членів Вченої ради до 
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порядку денного можуть бути включені додаткові питання. Рішення про це 

приймається відкритим голосуванням більшістю голосів  присутніх членів Вченої 

ради. 

6.19. Перед відкриттям кожного засідання усі члени Вченої ради зобов’язані 

зареєструватися власноручним підписом у реєстраційному листі. 

6.20. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає: 

- доповідь з питання, що обговорюється; 

- запитання доповідачеві та відповіді на них; 

- виступи членів Вченої ради; 

- виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої  підготовки 

питання. 

6.21. Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, 

висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються 

секретарем і враховуються в остаточній редакції тексту документу. 

6.22. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку   

денному; регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів 

Вченої ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується 

відкритим голосуванням. 

6.23. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у 

порядку, визначеному чинним законодавством та цим Положенням. 

6.24. Відкрите голосування здійснюється підняттям руки, таємне голосування – 

шляхом подачі бюлетеня. 

6.25. Якщо спосіб голосування не визначений чинним законодавством або 

Статутом КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  

Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу 

голосування. 

6.26. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, 

яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням. Лічильна комісія 

обирається в кількості непарного числа членів. Кандидатури членів лічильної 

комісії може запропонувати будь-який член Вченої ради, включаючи самого себе. 
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До складу лічильної комісії не може бути включений член Вченої ради, якщо його 

кандидатура балотується. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Лічильна 

комісія несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного 

голосування. 

6.27. Бюлетень для таємного голосування видається членам Вченої ради    

лічильною комісією безпосередньо перед самим голосування. При отриманні 

бюлетеня кожен член Вченої ради ставить підпис у реєстраційному листі.    

6.28. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії доповідає про  результати 

таємного голосування, занесені до протоколу. Протокол підписується всіма 

членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою 

шляхом відкритого голосування. 

6.29. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а  також 

процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради. 

6.30. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у 

секретаря Вченої ради впродовж 3 років, після чого у встановленому порядку 

передаються до архіву Академії.  

 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на ректора, 

проректорів відповідно до їх функціональних обов’язків або заступника голови 

Вченої ради. 

7.2. Зміни, доповнення та уточнення до Положення вносяться на підставі рішення 

Вченої ради КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

 

 


