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І. Загальні положення 

1.1. Вчена рада Західнодонбаського інституту Приватного 

акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» (Надалі – Інститут) є вищим дорадчим 

колегіальним органом закладу. 

1.2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення питань, які 

віднесені до компетенції Інституту як структурного підрозділу вищого 

навчального закладу в системі підготовки, перепідготовки студентів, 

обговорення найважливіших напрямів діяльності, реалізації покладених на 

нього завдань, а також перспектив розвитку закладу. 

1.3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом 

демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, 

актуальних для поточної та перспективної діяльності Інституту. 

1.4. У своїй роботі Вчена рада керується законодавством України, 

рішеннями адміністрації Міжрегіональної Академії управління персоналом, 

Статутом Академії, Положенням Інституту та цим Положенням. 
 

ІІ. Основні завдання та функції 

2.1. До компетенції Вченої ради входить ухвалення рішень щодо: 

- визначення пріоритетних напрямів діяльності закладу та перспектив його 

розвитку; 

- розгляду основних напрямів економічного та соціального розвитку 

Інституту; 

- організації виконання та підтримки запровадження актів Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міжрегіональної 

Академії управління персоналом з питань, віднесених до сфери діяльності 

Інституту; 



- ухвалення рішень щодо взаємодії з місцевими органами державної влади та 

місцевого самоврядування; 

- запровадження нових спеціальностей та спеціалізацій; 

- визначення пріоритетних напрямів наукових і дисертаційних досліджень; 

- управління якістю навчального процесу, а також наукових та дисертаційних 

досліджень у закладі; 

- забезпечення ефективної підготовки, перепідготовки студентів, що 

покладено на заклад; 

- видання навчально-методичної та наукової літератури; 

- принципових питань кадрової роботи, рекомендацій на посади керівників 

структурних підрозділів; 

- обрання на посаду таємним голосуванням професорів і завідувачів кафедр; 

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного, наукового та 

адміністративно-управлінського персоналу Інституту; 

- рекомендації на присвоєння вчених звань; 

- звітів, аналітичних матеріалів Інституту; 

- планування, виконання бюджету закладу; 

- організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на 

Інститут. 

2.2. Відповідно до основних завдань Інституту Вчена рада: 

- схвалює концепцію розвитку закладу та програму заходів щодо її реалізації; 

- розглядає питання про структуру Інституту, його основні структурні 

підрозділи, а також положення про ці підрозділи; 

- розглядає питання організації моніторингу та оцінювання діяльності 

структурних підрозділів, їх керівників стосовно виконання основних завдань 

і функцій закладу, визначених у Положенні про Інститут; 

- вносить пропозиції щодо змін у Положенні про Інститут; 

- розглядає навчальні плани та програми підготовки студентів; 

- визначає зміст, структуру, форми та методи навчання, а також проводить 

контроль якості навчального процесу та підготовки аспірантів, докторантів, 

здобувачів; 

- розглядає питання прийому абітурієнтів та працевлаштування випускників 

Інституту; 

- визначає обсяги педагогічного навантаження викладачів; 

- затверджує плани наукової та видавничої діяльності; 

- рекомендує відповідно до законодавства та в установленому порядку осіб 

на посади керівників самостійних структурних підрозділів, деканів, 

завідувачів кафедр, професорів Інституту; 

- обговорює та схвалює плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

і наукових працівників; 

- розглядає питання про навчання в аспірантурі та докторантурі; 

- рекомендує працівників і випускників для навчання в аспірантурі Академії; 

- погоджує відповідно до законодавства творчі відпустки аспірантів, 

докторантів для завершення наукової роботи, написання монографій, 

навчальних посібників, підручників із розглядом планів і звітів про 



виконання, за наявності поважних причин вирішує питання щодо 

продовження терміну навчання; 

- ухвалює основні напрями наукових досліджень, теми дисертаційних 

досліджень, а також призначення наукових керівників аспірантів, здобувачів, 

наукових консультантів докторантів, заслуховує їх звіти; 

- створює консультативно-дорадчі органи з питань основної діяльності 

закладу, а також комісії та робочі групи для вивчення і підготовки окремих 

питань на розгляд Вченої ради; 

- подає директору Інституту пропозиції щодо внесення змін до 

персонального складу, положення та регламенту діяльності Вченої ради; 

- заслуховує щорічний звіт директора Інституту про діяльність закладу; 

- висуває та здійснює підтримку кандидатур на здобуття державних, 

академічних та інших премій в галузі науки та освіти; 

- представляє в установленому порядку працівників Інституту до державних 

нагород; 

- нагороджує Почесною грамотою Інституту її працівників, слухачів, 

аспірантів, докторантів, здобувачів, а також громадян України та інших 

держав; 

- представляє в установленому порядку науково-педагогічних працівників 

Інституту до присвоєння почесних звань; 

- затверджує символіку Інституту; 

- розглядає інші питання діяльності закладу відповідно до Положення про 

Інститут. 

 
 

ІІІ. Склад та організація роботи 

3.1. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується 

директором Інституту терміном до 5 років, у разі потреби склад Вченої ради 

може переглядатися; 

3.2. Членами Вченої ради за посадою є директор, перший заступник 

директора, заступники директора,  головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування, вчений секретар Вченої ради Інституту. Крім них, до складу 

Вченої ради входять виборні представники, які представляють провідних 

науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 

професорів, докторів наук, доцентів. 

До складу Вченої ради можуть також входити за згодою – 

представники обласного управління освіти,  Павлоградської міської ради, 

інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, видатні 

вчені та фахівці установ України і зарубіжжя, що працюють у сферах, 

пов’язаних з основною діяльністю Інституту. При цьому не менш як 75% від 

загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-

педагогічні працівники Інституту. 

Головою Вченої ради є директор, який головує на засіданнях Вченої 

ради, а в разі його відсутності обов’язки голови виконує перший заступник 

директора Інституту. 



Вчений секретар Вченої ради обирається Вченою радою. Посадові 

обов’язки вченого секретаря визначаються Головою Вченої ради та цим 

Положенням. 

Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які 

проводяться у міру необхідності, але не рідше, ніж один раз у два місяці. 

Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому беруть участь понад 

половину її членів, а з питань обрання на посади науково-педагогічних 

працівників і присвоєння вчених звань – не менше 2/3 від її складу. 

Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто. 

Засідання Вченої ради оформляється протоколом засідання, який 

підписується головою Вченої ради та вченим секретарем. 

3.3. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється 

відповідно до Регламенту підготовки та проведення засідань Вченої ради 

Інституту. 

3.4. Голова Вченої ради планує й контролює її роботу, проводить 

засідання, несе відповідальність за виконання її завдань. 

3.5. Вчений секретар: 

- організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; 

- бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; 

- контролює підготовку засідань Вченої ради; 

- готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради; 

- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує 

за його результатами голову та членів Вченої ради; 

- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння 

вчених звань; 

- готує звітні матеріали про роботу Вченої ради; 

- виконує інші завдання голови Вченої ради. 

3.6. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного 

приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, 

присутніх на засіданні, а в разі потреби – таємним голосуванням у 

встановленому порядку. Рішення набувають чинності після їх підписання 

головою Вченої ради (або головуючим при розгляді цього питання) та 

вченим секретарем Інституту. 

3.7. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на 

керівників структурних підрозділів Інституту. 

3.8. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як 

правило, на директора, першого заступника директора, заступників 

директора та вченого секретаря Інституту відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 

3.9. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію 

наказами та розпорядженнями директора Інституту. 
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