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1.Загальні положення
Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який
утворюється строком на п’ять років, склад вченої ради затверджується наказом
ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення
повноважень попереднього складу вченої ради.
У своїй діяльності вчена рада керується законодавством України,
Статутом Університету, наказами: МОН України; ДСНС України; Університету
та цим Положенням.
Вчену раду очолює голова вченої ради який обирається з числа членів
вченої ради на першому засіданні вченої ради.
Рішення вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора
Університету.

2. Повноваження вченої ради
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 центрального органу виконавчої влади у сфері
казначейського

обслуговування

бюджетних

коштів

або

в

банківських

установах;
- ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та
ліквідацію структурних підрозділів;
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- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади начальника
(декана)

факультету,

завідувача

(начальника)

кафедри

з

урахуванням

пропозицій трудового колективу факультету та кафедри, професора (крім
начальника (декана) факультету, завідувача (начальника) кафедри та професора
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля);
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директора
бібліотеки, керівника філії, центру;
- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності;
-

розглядає

питання

про

відкриття

нових

спеціальностей

та

спеціалізацій;
- 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 центрального
органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
- 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 конференції трудового колективу Університету
подання про відкликання ректора за підстав, передбачених законодавством,
Статутом Університету, контрактом;
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- затверджує персональний склад наглядової ради та положення про
наглядову раду;
- за пропозиціями ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, факультетів приймає
рішення таємним голосуванням щодо призначення особи, яка вийшла на пенсію
з посади ректора Університету та пропрацювала на цій посаді не менш як 10
років поспіль, радником ректора Університету на громадських засадах або за
рахунок власних надходжень;
- присуджує почесний науковий ступінь "Доктор honoris causa";
- присвоює почесне звання "Почесний професор Національного
університету цивільного захисту України";
- приймає рішення щодо визначення норм часу навчальної та іншої
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
- приймає рішення щодо перерозподілу нормативів чисельності осіб, які
навчаються,

на

одну

посаду

науково-педагогічного

працівника

за

спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової
діяльності працівників;
- приймає рішення щодо перерозподілу державного замовлення між
спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків
загального

обсягу

державного

замовлення

Університету

з

наступним

інформуванням ДСНС України;
- приймає рішення щодо перерозподілу ліцензованого обсягу прийому за
спеціальностями у межах відповідної галузі знань;
-

приймає

рішення

щодо

запровадження

в

Університеті

експериментальних освітніх програм та навчальних планів щодо підготовки
фахівців з вищою освітою;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його
Статуту.

3. Склад вченої ради Університету
Склад вченої ради Університету затверджується наказом ректора.
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Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. Голова
вченої ради Університету призначає своїх заступників з числа членів вченої
ради.
Результати таємного голосування щодо обрання голови вченої ради та
рішення

голови

вченої

ради

щодо

призначення

своїх

заступників

затверджується наказом ректора університету.

Вчена рада Університету складається з 35 осіб. До складу вченої ради
Університету входять за посадами: ректор, проректори, керівник ЧІПБ ім.
Героїв Чорнобиля, факультетів, учений секретар, директор бібліотеки,
начальник відділу економіки і фінансів, керівники органів самоврядування,
голова профспілки Університету, а також виборні представники, які
представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з
числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії,
докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників
Університету у кількості 10 осіб (у тому числі 3 особи від ЧІПБ ім. Героїв
Чорнобиля) і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники
ад’юнктів, аспірантів, докторантів, слухачів у кількості 2 осіб (у тому числі 1
особа від ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля), керівники виборних органів первинних
профспілкових

організацій

студентів

та

аспірантів,

керівники

органів

студентського самоврядування Університету у кількості 3 осіб (у тому числі 1
особа від ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля).
Вибори до складу вченої ради Університету починаються за 30
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
За рішенням вченої ради Університету до її складу можуть входити
також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75
відсотків складу вченої ради Університету повинні становити наукові, науковопедагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків 5

виборні представники з числа студентів (курсантів).
Виборні представники з числа працівників Університету (ЧІПБ ім. Героїв
Чорнобиля) обираються конференцією трудового колективу Університету
(ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля) за поданням структурних підрозділів, у яких вони
працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються
студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

4. Робота вченої ради Університету
Вчена рада Університету здійснює свою діяльність відповідно до цього
Положення та Регламенту роботи вченої ради.
Вчена рада Університету правомочна розглядати питання та приймати
рішення, якщо в засіданні ради беруть участь не менше 2/3 її членів.
Керування роботою вченої ради здійснюється головою вченої ради та
його заступниками. Вони дають доручення членам вченої ради з підготовки до
розгляду на засіданнях планових питань.
Засідання вченої ради Університету проводить голова вченої ради
Університету, а в разі його відсутності один із заступників голови вченої ради
Університету.
За кожним з питань, котрі розглядаються на засіданнях, вчена рада
Університету виносить ухвали. Ухвала вченої ради Університету вважається
прийнятою, якщо за неї проголосувало не менше 2/3 членів вченої ради,
присутніх на засіданні.
Розгляд питань вченою радою Університету і прийняті ухвали фіксуються
в протоколах засідань, які підписують голова (або особа, котра його заміщує) та
секретар вченої ради.
Оформлення протоколів покладено на секретаря вченої ради.
Припинення дії вченої ради Університету відбувається у випадках,
передбачених законодавством.

5. Обов’язки членів вченої ради Університету
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Члени вченої ради Університету зобов’язані:
− брати участь у засіданнях вченої ради Університету;
− вносити пропозиції щодо винесених на розгляд вченої ради Університету
питань;
− за дорученням вченої ради Університету брати участь у перевірці
виконання її ухвал;
− готувати проект ухвали вченої ради Університету з питання, яке
розглядалося на засіданні ;
− надавати пропозиції до проекту ухвал вченої ради Університету;
− брати участь у голосуванні при прийнятті ухвал вченою радою
Університету.

6. Ухвали вченої ради
Ухвали вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора
Університету, і є обов’язковими до виконання.
Ухвали вченої ради університету розміщуються на Veb–ресурсах
університету.
Контроль за виконанням ухвал вченої ради Університету покладено на
ученого секретаря, котрий періодично інформує вчену раду та академічну
громаду Університету з цього питання.
Ухвала вченої ради може бути скасованою відповідною ухвалою вченої
ради.

Учений секретар
полковник служби цивільного захисту

Д.В. Кукуруза

Начальник юридичного сектора
майор служби цивільного захисту
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В.Д. Тогобицька

