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ПОЛОЖЕННЯ 

про Вчену раду Вінницького національного 

аграрного університету 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки 

України, Статуту Вінницького національного аграрного університету, і є 

документом, який регламентує діяльність Вченої ради Вінницького 

національного аграрного університету. 

1.2. Вчена рада університету у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і 

науково-технічну діяльність”, іншими нормативно–правовими актами, 

Статутом університету та цим Положенням. 

 

2. Склад Вченої ради Університету 
 

 2.1. Вчена рада університету є колегіальним органом управління 

Університету у складі 75 осіб, який утворюється строком на п’ять років, 

чисельний склад якого затверджується наказом ректора Університету 

протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього 

складу Вченої ради. 

2.2. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається 

таємним голосуванням з числа членів Вченої ради університету, які мають 

науковий ступінь або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої 

ради. 

2.3. Вчений секретар Вченої ради університету обирається з числа 

членів Вченої ради університету простою більшістю голосів від її 

правомочного складу, за поданням голови Вченої ради. 

2.4. До складу Вченої ради університету входять: 

2.4.1. За посадами: 

- ректор; 

- президент; 



- проректори; 

- декани факультетів; 

- директори коледжів; 

- учений секретар; 

- директор бібліотеки; 

- головний бухгалтер; 

- голова первинної профспілкової організації співробітників; 

- голова студентського самоврядування; 

- голова наукового товариства студентів та аспірантів університету; 

 - голова первинної профспілкової організації студентів університету; 

 2.4.2. Виборні представники, які представляють наукових, науково-

педагогічних, педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів 

кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; 

 2.4.3. Виборні представники, які представляють інших працівників 

Університету і які працюють у ньому на постійній основі; 

 2.4.4. Виборні представники аспірантів, докторантів. 

2.5. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також 

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні, 

педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні 

представники з числа студентів. 

2.6. Виборні представники з числа працівників університету 

обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а 

виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів. 

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

до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

2.8. Член Вченої ради, який двічі поспіль не з'явився на засідання 

Вченої ради, виключається зі складу Вченої ради на підставі рішення голови 

Вченої ради. 

3. Порядок обрання представників з числа студентів до складу 

Вченої ради університету 

3.1. Обрання шляхом прямих таємних виборів представників з числа 

студентів до складу Вченої ради університету проводиться організаційно- 

виборчим комітетом, склад якого утворюється із представників студентської 

ради університету, профспілкового комітету студентів університету, студентів, 

аспірантів університету та затверджується наказом ректора, відповідно до ЗУ 

“Про вищу освіту”, Статуту університету та цього Положення. 



3.2. Дата проведення обрання шляхом прямих таємних виборів 

представників з числа студентів до складу Вченої ради університету та склад 

організаційно-виборчого комітету визначається наказом ректора університету. 

3.3. Організація проведення обрання шляхом прямих таємних виборів 

представників з числа студентів до складу Вченої ради університету  

покладається на організаційно-виборчий комітет. 

3.4. Бюлетені для голосування на прямих таємних виборах 

представників з числа студентів до складу Вченої ради університету 

виготовляються організаційно-виборчим комітетом у кількості, яка відповідає 

кількості студентів денної форми навчання університету, посвідчуються на 

зворотному боці підписом голови та секретаря організаційно-виборчого 

комітету, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою студентської 

ради університету або профспілкового комітету студентів університету.  

3.5. Скринька для голосування повинна бути прозора, опломбована та 

скріплена печаткою студентської ради університету або профспілкового 

комітету студентів університету. 

3.6. Прямі таємні вибори представників з числа студентів до складу 

Вченої ради університету проводяться у визначені наказом ректора дні з 8 до 

17 години. 

3.7. Прямі таємні вибори представників з числа студентів до складу 

Вченої ради університету вважаються, такими, що відбулися, якщо у виборах 

взяли участь не менше 50 % від загальної кількості студентів денної форми 

навчання університету. 

3.8. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у 

голосуванні, особисто. Під час заповнення бюлетенів забороняється 

здійснення фото та відеофіксації у будь-який спосіб. 

3.9. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, 

вказує прізвища, ім'я, по батькові одного представника, що засвідчує її 

волевиявлення. 

3.10. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений 

бюлетень для голосування у скриньку. 

3.11. Після завершення голосування о 17:00 (останній день 

голосування), організаційно-виборчий комітет повинен невідкладно 

розпочати підрахунок голосів. 

3.12. Підрахунок голосів здійснюється організаційно-виборчим 

комітетом і закінчується після складання та підписання протоколу про 

результати голосування.  

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких 

випадках: 



- якщо не вказано жодного представника; 

- якщо вказано більше одного представника; 

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 

3.13. Протокол про результати голосування підписується головою та 

секретарем організаційно-виборчого комітету.  

 3.14. Протоколи про підрахунок голосів є підставою для включення 

обраних студентів до складу Вченої ради університету.  

3.15. У разі виключення із складу Вченої ради  виборного представника 

з числа студентів до закінчення строку повноважень Вченої ради проведення 

повторних прямих таємних виборів не здійснюється. До складу Вченої ради 

включається студент, який займає найвищу позицію згідно протоколу про 

підрахунок голосів після студентів, які увійшли до складу Вченої ради. 

 

4. Основні завдання та функції Вченої ради університету 

 

4.1. Вчена рада університету скликається головою у міру необхідності,  

але не рідше ніж один раз на місяць 

4.2. Вчена рада університету: 

 визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності університету; 

 розробляє і подає Конференції трудового колективу університету 

проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень 

до нього; 

 ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету; 

 визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

 ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах Державної казначейської служби України, або в 

банківських установах; 

 ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; 

 обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, 

завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, директорів 

коледжів, керівників філій; 

 затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності; 

 ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях; 



 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; 

 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; 

 оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 

 присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і 

подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України; 

 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, а також 

під час зарахування вступників на навчання; 

 має право вносити подання про відкликання ректора університету з 

підстав, передбачених законодавством, статутом університету, контрактом, 

яке розглядається Конференцією трудового колективу університету; 

 прийняття рішення щодо кандидатур на обрання академіками, член-

кореспондентами ААНУ та НАНУ; 

 подання пропозицій ректору університету щодо призначення та 

звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення 

з посади проректорів, директорів коледжів і науково-дослідних господарств 

та головного бухгалтера; 

 розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів, роботу 

аспірантури та докторантури; 

 розглядає й затверджує теми дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії, доктора наук; 

 розглядає питання підготовки й видання монографій, підручників, 

навчальних посібників, наукових фахових журналів та іншої наукової й 

навчально-методичної літератури. 

 розглядає питання про висунення співробітників університету на 

здобуття державних премій, нагород і відзнак; 

 за погодженням з органами студентського самоврядування 

університету рекомендує кандидатів із кращих студентів, аспірантів і 

докторантів для отримання іменних стипендій; 

 розглядає інші питання діяльності університету відповідно до статуту 

університету. 

4.3. У складі Вченої ради можуть бути створені постійні комісії за 

напрямами діяльності університету. До роботи в комісіях можуть залучатися 



працівники, які не є членами вченої ради. Комісії можуть пропонувати 

питання до розгляду Вченою радою, долучатися до підготовки або 

проведення аналізу й експертизи рішень із важливих питань 

університетського життя. Функції, повноваження та порядок роботи комісій 

у складі Вченої ради регулює відповідне положення, яке ухвалює Вчена 

рада. 

4.4. За рішенням вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Вченій раді університету можуть бути делеговані інші 

повноваження. 

5. Організація роботи Вченої ради університету 

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які 

проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Для вирішення нагальних 

питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути 

скликане з ініціативи ректора або ректорату. 

5.2. План роботи Вченої ради формується на навчальний рік і 

ухвалюється Вченою радою університету. 

5.3. Порядок денний та регламент роботи Вченої ради університету 

формується за пропозицією голови Вченої ради або ректора, а також за 

пропозиціями її членів і приймається більшістю голосів статутного складу 

членів Вченої ради університету.  

5.4. При підготовці до слухання планового питання, а також звітів 

керівників структурних підрозділів університету, не пізніше як за місяць, 

вченим секретарем Вченої ради університету формується комісія із числа 

членів Вченої ради, яка проводить ретельне вивчення питання, готує 

співдоповідь і проект ухвали.  

5.5. Рішення Вченої ради університету приймаються за присутності 

двох третин її загального складу простою більшістю голосів. 

5.6. Відповідні рішення Вченої ради університету вводяться в дію 

наказом ректора університету. 

5.7. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим 

голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні і несе 

повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. 

5.8. Оголошення про час, місце проведення, порядок денний засідання 

Вченої ради університету здійснює вчений секретар Вченої ради 

університету за погодженням з головою Вченої ради університету, а у разі 

його відсутності – ректором або заступником голови Вченої ради. 

5.9. Засіданнях Вченої ради протоколюється і підписується головою 

Вченої ради та вченим секретарем. 



 5.10. Вчений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує 

оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці 

матеріалів до них; готує атестаційні документи щодо присвоєння вчених 

звань. 

5.11. Виконання рішень Вченої ради університету покладається на 

керівників структурних підрозділів університету, якщо інше не передбачено 

рішеннями Вченої ради університету. 

5.12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як 

правило, на ректора та проректорів відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 

6. Прикінцеві положення 

 

6.1. Порядок роботи Вченої ради університету регулюється  цим 

Положенням, яке приймається Конференцією трудового колективу 

університету та затверджується Вченою радою університету. 

6.2. Це положення набуває чинності від дня видання відповідного 

наказу. 

6.3. Зміни до цього Положення приймаються Конференцією трудового 

колективу університету та затверджується Вченою радою університету. 


