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1.Призначення та галузь застосування 

1.1. Положення про вчену раду інституту (факультету) Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – це основний 

нормативний документ, у якому регламентується призначення і місце вченої ради 

інституту (факультету) в університеті, її основні функції і завдання. Це положення є 

обов’язковим для використання усіма кафедрами та структурними підрозділами 

інституту (факультету). 

1.2. Метою розробки цього Положення є опис процесу управління вченою 

радою інституту (факультету) з урахуванням вимог системи управління якістю 

діяльності університету, розроблених у відповідності з міжнародним стандартом 

«Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2015). 

1.3. Зміст Положення про вчену раду інституту (факультету) університету не 

суперечить державним та галузевим стандартам, нормативно-методичним 

документам щодо організації діяльності та управління структурним підрозділом 

вищого навчального закладу.  

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в Положенні принципи і рекомендації, щодо управління вченою 

радою інституту (факультету), розроблені відповідно до: 

 Закону України «Про освіту» – 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ. 

 Закону України «Про вищу освіту» – 01.07.2014 р. № 1556-VII.   

 Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2016 р. 

 Стратегії розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 рр., 2017 р. 

 Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

 Програми управління якістю освітньої діяльності Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2013-2020 

рр. 

 Положення про Вчену раду Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ДПСЯ ПП – 9-7.5.2-76-52-17).  

 ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. 

Вимоги». 

3. Скорочення 

У  Положенні застосовуються такі скорочення: 

ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». 

МІПК – Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів. 
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4.Мета і завдання 

4.1.Метою розробки даного положення є опис процедур діяльності вченої ради 

інституту (факультету) ПУЕТ щодо: 

- сфери діяльності та переліку питань, що розглядає вчена рада інституту 

(факультету) ПУЕТ; 

- складу та структури вченої ради інституту (факультету) ПУЕТ; 

- впровадження рішень вченої ради інституту (факультету) ПУЕТ. 

 4.2. Завдання Положення: 

- використання вимог внутрішніх документів системи управління щодо 

управління підпроцесом документообігу та оформлення документації вченої ради 

інституту (факультету);. 

- підвищення своєчасності та надійності виконання функцій управління; 

- систематичне проведення засідань вченої ради інституту (факультету). 

 

5. Загальні положення 

5.1. Вчена рада інституту (факультету) є колегіальним органом управління 

інституту (факультету), який створюється для вирішення основних питань 

діяльності інституту (факультету), забезпечує принцип самоуправління в інституті 

(факультеті) в межах наданих їй повноважень і утворюється терміном на три роки з 

дати підписання ректором наказу про склад вченої ради інституту (факультету). 

5.2. У своїй роботі вчена рада інституту (факультету) керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»,  «Про споживчу 

кооперацію»,  указами Президента України, постановами Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки 

України, рішеннями з'їздів споживчої кооперації, зборів Ради Укоопспілки, 

Правління Укоопспілки, Статутом Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Положенням про Вчену раду 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» та цим Положенням. 

5.3. Основним завданням вченої ради інституту (факультету) є визначення 

поточних і перспективних напрямів діяльності інституту (факультету), поєднання 

зусиль керівництва інституту (факультету) і науково-педагогічних працівників, 

навчально-допоміжного персоналу з забезпечення підготовки фахівців, які 

відповідають сучасним вимогам, координація освітньої, навчально-методичної, 

науково-дослідної, виховної діяльності, міжнародної діяльності  інституту 

(факультету).     

 

6. Склад вченої ради інституту (факультету), порядок її формування та 

організація роботи 
6.1. До  складу  вченої  ради  інституту (факультету) входять: 

-  за посадами: директор інституту (декан факультету), заступники директора 

(декана), завідувачі  кафедр, голова студентської ради інституту (факультету); 
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- виборні  представники, які представляють науково-педагогічних  працівників 

кафедр і обираються з числа професорів, докторів наук, доцентів; виборні  

представники, які представляють інших працівників структурних підрозділів 

інституту (факультету) і працюють у ньому на постійній основі, відповідно до  

квоти: один представник від п’яти науково-педагогічних працівників інституту 

(факультету), один представник від десяти навчально-допоміжних працівників 

інституту (факультету);  

- виборні  представники з числа студентів, які навчаються в інституті (на 

факультеті), відповідно до квоти: один представник від двохсот студентів, які 

навчаються в інституті (на факультеті).   

6.2. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої 

ради інституту (факультету) мають становити науково-педагогічні працівники 

інституту (факультету) і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа 

студентів, які навчаються в інституту (на факультеті). 

6.3. Виборні представники від співробітників обираються загальними зборами  

інституту (факультету) за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють,  

а виборні представники з числа студентів, які навчаються в університеті, –  

конференцією студентів інституту (факультету).  

6.4. Кількісний і персональний склад членів вченої ради інституту 

(факультету) затверджується наказом ректора університету терміном на три роки. В 

разі необхідності до складу вченої ради інституту (факультету) можуть бути внесені 

за наказом ректора зміни до завершення терміну її повноважень із збереженням 

порядку обрання відповідних представників. 

6.5 Вчену раду інституту (факультету) очолює її голова – директор інституту 

(декан факультету), заступником голови вченої ради інституту факультету є один із 

заступників директора (декана). 

 

7. Функції вченої ради інституту (факультету) 

7.1. Вчена рада  інституту (факультету):   

- визначає перспективні напрями розвитку освітньої, навчально-методичної, 

наукової та інноваційної діяльності, виховної та міжнародної діяльності інституту 

(факультету); 

- ухвалює навчальні плани і навчальні програми з навчальних дисциплін; 

- вирішує питання організації освітнього процесу в інституті (на факультеті); 

- ухвалює план та звіт інституту (факультету); 

- здійснює подання Вченій раді університету пропозиції і обґрунтування про 

створення або ліквідацію кафедр та інших структурних підрозділів в інституті (на 

факультеті); 

- здійснює подання рекомендацій ректору щодо укладання контракту на 

заміщення посади директора (декана) та завідувачів кафедр; 
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- розглядає висновки кафедр щодо доцільності укладання договорів і 

контрактів на заміщення посад професора, доцента, старшого викладача, асистента, 

викладача кафедр інституту (факультету);  

- розглядає питання про клопотання щодо присвоєння вчених звань 

професора, доцента, старшого наукового співробітника науково-педагогічним 

працівникам інституту (факультету);  

- розглядає і вирішує інші питання, що віднесені до повноважень інституту 

(факультету). 

7.2. Рішення вченої ради інституту (факультету) вводяться в дію 

розпорядженнями декана.  

7.3. Рішення вченої ради інституту (факультету) може бути скасоване Вченою 

радою Університету. 

 

8. Порядок підготовки і проведення засідань вченої ради інституту 

(факультету), прийняття рішень 

8.1. Робота вченої ради інституту (факультету) здійснюється відповідно до 

плану, який складається на навчальний рік. План роботи затверджується 

директором інституту (деканом факультету) після розгляду його вченою радою 

інституту (факультету). До плану роботи вченої ради інституту (факультету) 

можуть бути внесені зміни за погодженням з головою вченої ради інституту 

(факультету). 

8.2. Підготовку засідань вченої ради інституту (факультету) організовує 

секретар вченої ради, який формує порядок денний та подає його на затвердження 

голові вченої ради інституту (факультету); контролює процес підготовки матеріалів 

і проектів документів із питань порядку денного. 

Для виконання покладених функцій та обов’язків секретар вченої ради 

інституту (факультету) має право запитувати інформацію та матеріали у кафедр і 

структурних підрозділах інституту (факультету), необхідні для організації засідань 

вченої ради інституту (факультету). 

8.3. Засідання вченої ради інституту (факультету) є правомочним, якщо у 

ньому бере участь не менш як 2/3 затвердженого складу вченої ради. 

8.4. Підготовка питань для розгляду на засіданні Вченої ради здійснюється 

особами, визначеними у порядку денному кожного засідання.  

8.5. Ухвала вченої ради інституту (факультету) стосовно питань освітньої, 

виховної, наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів. В разі необхідності вчена рада інституту 

(факультету) може прийняти рішення про проведення таємного голосування при 

вирішенні певних питань. 

8.6. При обговоренні питань щодо рекомендації до присвоєння вчених звань 

здобувач вченого звання має право бути присутнім на засіданні вченої ради 

інституту (факультету). Якщо вирішується питання про подання до присвоєння 
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вченого звання члену вченої ради інституту (факультету), то він не бере участі у 

голосуванні.  

8.7. Засідання вченої ради інституту (факультету) оформляється протоколом, 

який підписують голова та секретар вченої ради інституту (факультету). 

8.8. Порядок денний засідання вченої ради інституту (факультету) і дата його 

проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за тиждень до засідання. 

8.9. Матеріали (протоколи і додатки до них) вченої ради інституту 

(факультету) систематизуються і передаються секретарем вченої ради до архіву 

університету.  
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9. Погодження змісту документу 

№ 

п/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко  

Наталія  Сергіївна 

  

2. Директор інституту 

економіки, управління 

та інформаційних 

технологій 

Бичков  

Ярослав Михайлович 

  

3. Декан факультету 

товарознавства, 

торгівлі та маркетингу 

Тягунова  

Наталія Михайлівна 

  

4. Декан факультету 

харчових технологій, 

готельно-ресторанного 

та туристичного 

бізнесу 

Скрипник  

В’ячеслав Олександрович 

  

5. Директор науково-

навчального центру 

Герман  

Наталія Володимирівна 

  

6. Начальник науково-

методичного центру 

управління якістю 

діяльності 

Огуй 

Наталія Іванівна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


