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1. зАгАльш положЕш1я
1.1.Положення  розроблене   на  пiдставi   Закону  Укра.і.ни   "Про   вищу

освiту"  вiд  о1.07.2014  р.  №  1556-VII,  змiнами,  внесеними  згiдно  iз  Законом
№ 392-1Х  вiд 18.12.2019 «Про внесення змiн до деяких законiв Укра.і.ни щодо
вдосконалення освiтньо.і. дiяльностi у сферi вищо.і. освiти», Статуту державного
унiверситету   телекомунiкацiй   (далi   -   Унiверситет),   iнших   нормативно-
правових актiв Укра.і.ни у сферi вищо.і. освiти.

1.2. Положення  визначас  основнi  завдання,  повноваження,  принципи
формування та напрями дiяльностi Вчено.і. ради Навчально-наукового iнституту
iнформацiйних  технологiй  (далi  -  1нститут)  та  вза€мовiдносини  з  iншими
структурними пiдроздiлами Унiверситету.

1.3.Вчена  рада  с  колегiальним  органом  управлiння  1нститутом,  яка
розгляда€ найважливiшi питання дiяльностi 1нституту.

1.4. У  сво.і.й  дiяльностi  Вчена  рада  1нституту  керусться  Конституцiсю
Укра.і.ни,   законами   Укра.і.ни,   нормативно-правовими   актами   Президента
Укра.і.ни,     Кабiнету     Мiнiстрiв     Укра.і.ни,     нормативними     документами
Мiнiстерства    освiти    i    науки    Укра.і.ни,    Статутом    Унiверситету    i    цим
Положенням.

1.5. Вчена рада утворюсться строком на п'ять рокiв

11. склАд вчЕно1. рАди 1нституту
2.1. Вчену  раду  1нституту    очолюс  .і-і.  голова,  якого  обирають  тасмним

голосуванням  з  числа  членiв  Вчено.і.  ради  1нституту,  що  мають  науковий
ступiнь  та/або   вчене   (почесне)  звання,   на  строк  дiяльностi  Вчено.і.  ради.
Обов'язки голови Вчено.і. ради 1нституту також можуть бути покладенi, за його
вiдсутностi,  на заступника голови Вчено.і. ради 1нституту.  Заступника голови
Вчено.і. ради     1нституту обирають на першому засiданнi новообрано.і. Вчено.і.
ради 1нституту.

2.2. до  складу  Вчено.і.  ради  1нституту  входять  за  посадами,  завiдувачi
кафедр,  секретар Вчено.і. ради, керiвники органiв самоврядування та виборних
органiв  профспiлкових  органiзацiй  працiвникiв  1нституту,  а  також  виборнi
представники наукових, науково-педагогiчних працiвникiв 1нституту,  обранi з
числа   професорiв,   доцентiв,   докторiв   наук,   кандидатiв   наук   (докторiв
фiлософi.і.),   виборнi   представники,   якi   представляють   iнших   працiвникiв
1нституту, якi працюють у ньому на постiйнiй основi, виборнi представники
аспiрантiв,  докторантiв,   керiвники студентського  самоврядування 1нституту.
При цьому не менш як 75 вiдсоткiв складу Вчено.і. ради 1нституту становлять
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науковi та науково-педагогiчнi працiвники 1нституту;   не менше як 10% вiд .і-і.
загального складу - виборнi представники студентiв.

Вибори до складу Вчено.і. ради 1нституту починаються за 30 календарних
днiв до закiнчення повноважень попереднього складу Вчено.і. ради.

2.3.   Вчену   раду   1нституту   представляс   голова   ради   або,   за   його
дорученням, заступник голови Вчено.і. ради 1нституту.

2.4. Оперативне керiвництво дiяльнiстю Вчено.і. ради 1нституту здiйснюс
секретар Вчено.і. ради, який обирасться на .і-і. засiданнi вiдкритим голосуванням.
Секретар Вчено.і. ради 1нституту у сво.і.й дiяльностi керусться цим Положенням
й пiдпорядковусться безпосередньо головi Вчено.і. ради 1нституту.

2.5.   Склад   Вчено.і.   ради   1нституту   затверджусться   розпорядженням
директора  Навчально-наукового  iнституту  телекомунiкацiй  протягом  п'яти
робочих днiв з дня закiнчення повноважень попереднього складу Вчено.і. ради
1нституту.

2.6. Термiн повноважень Вчено.і. ради 1нституту -5 рокiв.

111. основш зАвдА1шя тА Фушсщ1.
Вчена рада 1нституту:
3.1. Визначас загальнi напрями науково.і. та науково-педагогiчно.і. роботи

1нституту;
3.2.   Розглядас   плани   науково.і.   та   науково-педагогiчно.і.   дiяльностi

1нституту, питання про пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв 1нституту;
3.3.    Розгляда€    питання    щодо    стану    науково.і.,    науково-дослiдно.і.,

навчально.і., навчально-методично.і. та органiзацiйно.і. роботи на 1нституту;
3.4.   За   поданням   кафедр   1нституту   розгляда€   та   затверджус   теми

дисертацiй  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  фiлософi.і.,  iндивiдуальнi
плани   роботи   аспiрантiв   та   здобувачiв   i   вносить   .і.х   для   розгляду   та
затвердження Вченою радою Унiверситету;

3.5.  Здiйснюс постiйний монiторинг написання дисертацiй на здобутгя
наукових ступенiв доктора фiлософi.і. та доктора наук;

3.6.    За   поданням   кафедр   затверджус   кандидатури   в   аспiрантуру
Унiверситету   з   числа   магiстрiв   1нституту   i   вносить   .і.х   для   розгляду   та
затвердження Вченою радою Унiверситету;

3.7.    За   поданням   кафедр   1нституту   затверджус   списки   наукових
керiвникiв  аспiрантiв  та  здобувачiв  наукового  ступеня  доктора  фiлософi.і.,
якими с, як правило, доктори наук (як виняток доктори фiлософi.і. (кандидати
наук),  якi  можуть  керувати  роботою  не  бiльше  нiж  трьох  здобувачiв  та
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аспiрантiв)   i   вносить   .і.х   для   розгляду   та   затвердження   Вченою   радою
Унiверситету;

3.8.  Розгляда€  та  нада€  рекомендацi.і.  щодо  присвосння  вчених  звань
професора,  доцента,  старшого  дослiдника та пiдготовку  вiдповiдних рiшень
для розгляду та присвосння вчених звань  Вченою радою Унiверситету;

3.9.   Розглядас   обставини,   якi   унеможливлюють   вчасне   завершення
роботи над дисертацiсю на здобутгя наукового ступеня, i визнача€ термiни, на
якi навчання в аспiрантурi та докторантурi може бути продовжено (як правило,
такi термiни не можуть перевищувати одного року);

3.10. Розгляда€ питання пiдготовки та видання монографiй, пiдручникiв,
навчальних посiбникiв та iншо.і. науково.і. та навчально-методично.і. лiтератури i
вносить пропозицi.і. щодо рекомендацi.і. .і.х до друку Вченiй радi Унiверситету;

3.11.  Обирас з урахуванням пропозицiй кафедр 1нституту за конкурсом
тасмним голосуванням па посади асистентiв, старших викладачiв, доцентiв та
професорiв кафедр та нада€ рекомендацi.і. до затвердження  Конкурснiй комiсi.і.
Унiверситету;

3.12. Розгляда€ питання про пiдтримку висунення науково-педагогiчних
працiвникiв 1нституту на здобуття державних премiй, нагород i вiдзнак;

3.13 . Розглядас питання про стан справ у пiдроздiлах 1нституту;
3.14. Розглядас склад проектних груп, пiдготовленi проекти навчальних

програм  та  навчальних  планiв  i  вносить  .і.х  для  розгляду  та  затвердження
Вченою радою Унiверситету;

3.15.   Вирiшус   питання   органiзацi.і.   навчально-виховного   процесу   в
1нституту, спiвпрацi з органами студентського самоврядування;

3 .16. Розглядас питання щодо стану успiшностi студентiв 1нституту.
3.17.  Регулярно  розглядас  на  засiданнях  результати  контролю  якостi

навчання;
3.18.    Розглядас    та    органiзову€    виконання    рiшень    Вчено.і.    ради

Унiверситету.
3.19. Розгляда€ iншi питання, що пов'язанi з дiяльнiстю 1нституту.

IV. оргАшзАц1я роБоти вчЕно1. рАди
4.1.  Органiзацiйною формою роботи Вчено.і. ради 1нституту с засiдання,

якi проводяться не рiдше, нiж один раз на мiсяць.
4.2.     Засiдання Вчено.і. ради 1нституту правомочне, якщо в ньому бере

участь не менше двох третин складу ради.
4.3.  Рiшення  Вчено.і.  ради  з  питання  рекомендацi.і.  присвосння  вчених
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звань вважасться прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як три
четвертi вiд кiлькостi членiв ради, присутнiх на засiданнi. Рiшення Вчено.і. ради
з  питань  обрання  на  посади  науково-педагогiчних  працiвникiв  вважасться
прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше  половини вiд кiлькостi членiв
ради,  присутнiх  на  засiданнi.    Лiчильна  комiсiя  для  та€много  голосування
обирасться вiдкритим голосуванням iз числа членiв Вчено.і. ради, присутнiх на
засiданнi i несе повну вiдповiдальнiсть за процедуру та результати тасмного
голосування.

4.4.     Проект порядку денного кожного засiдання Вчено.і. ради Iнституту
складасться  секретарем  ради  вiдповiдно  до  Плану  роботи  Вчено.і.  ради  на
навчальний рiк.

4.5.     Керiвники,   якi   готують   матерiали   на   засiдання   Вчено.і.   ради
1нституту, несуть персональну вiдповiдальнiсть за змiст i свосчасне (не пiзнiше
семи днiв до дня  засiдання Вчено.і. ради)  подання секретаревi ради проектiв
рiшень,   у   яких   сформульовано   конкретнi   заходи   щодо   виконання   i3
зазначенням термiнiв, виконавцiв та осiб, якi вiдповiдають за контроль.

Не  пiзнiше  трьох  днiв  до  засiдання  секретар  ради  погоджу€  порядок
денний та проекти рiшень з головою Вчено.і. ради.

Секретар повiдомляс членам Вчено.і. ради 1нституту та запрошеним про
дату, мiсце, час та порядок денний засiдання не пiзнiше нiж за два днi до його
проведення.

На   засiданнях   Вчено.і.   ради   ведеться   протокол,   який   пiдпису€ться
головою Вчено.і. ради та секретарем ради.

4.6.   Засiдання   Вчено.і.  ради   1нституту   проводить   голова,   а  за  його
вiдсутностi - заступник голови ради. Частину засiдання, яка стосусться оцiнки

роботи голови Вчено.і. ради, проводить заступник голови Вчено.і. ради.
4.7. Головуючий на засiданнi Вчено.і. ради 1нституту:

-  вiдкрива€, закривас засiдання Вчено.і. ради;
- виносить на обговорення проекти рiшень;
-  органiзовус розгляд питань;
- надас слово для доповiдi, виступiв;
- робить   офiцiйнi   повiдомлення,   а   також   тi,   якi   вважас   за

необхiдне оголосити.
4.8. до проекту порядку денного планового засiдання ради вiдносяться:

питання, передбаченi планом роботи Вчено.і. ради; поточнi витання дiяльностi
Вчено.і.  ради;   питання,     запропонованi   головою   або   членами  ради  на  .і-і.
попереднiх    засiданнях    i    пiдтриманi    рiшенням    Вчено.і.   ради;    питання,
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запропонованi в перiод мiж засiданнями членами Вчено.і. ради.
4.9.    Голова  Вчено.і. ради  вiдповiда€  за  свосчасне  внесення  до  порядку

денного питань, якi повиннi бути розглянутi Вченою радою.
4.10.   Секретар   ради   органiзовуе   роботу   Вчено.і.   ради   i   забезпечус

оформлення  .і-і.  рiшень;   бере  участь  у   плануваннi   засiдань  та  пiдготовцi
матерiалiв до них; готус вiдповiднi рiшення щодо рекомендацiй до присвосння
вчених звань.

4.11.   Рiшення   Вчено.і.   ради   з   кожного   питання   порядку   денного
приймаються вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю .і-і. членiв, присутнiх
на засiданнi, а в разi потреби, та€мним голосуванням у встановленому порядку.
Рiшення Вчено.і. ради 1нституту вводяться в дiю розпорядженнями директора
1нституту.

4.12.   Виконання   рiшень   Вчено.і.   ради   поклада€ться   на   керiвникiв
структурних пiдроздiлiв 1нституту, якщо iнше не передбачено рiшеннями ради.

4.13.  Контроль  за  виконанням  рiшень  Вчено.і.  ради  поклада€ться,  як
правило, заступника директора 1нституту та секретаря Вчено.і. ради  1нституту.

3.14.   Рiшення  Вчено.і.  ради  1нституту  реалiзуються  шляхом  видання

розпоряджень директором  1нституту, якi с обов'язковими для виконання всiма
учасниками освiтнього процесу 1нституту i можуть бути  скасованi ректором
Унiверситету,   якщо    вони   суперечать   чинному   законодавству,    Статуту
Унiверситету чи завдають шкоди iнтересам Унiверситету.

3.15.  З метою розв'язання конкретних проблем 1нституту можуть бути
створенi   робочi    КоМiсi.1.   Вчено.1.   ради   1нСтитуту   З   науКовО-дОслiдно.1.   та
навчально-методично.і.  роботи,  органiзацi.і.  навчального  процесу,  соцiального
розвитку тощо. Голiв робочих комiсiй призначас голова вчено.і. ради 1нституту.

V. члЕни вчЕно1. рАди 1нституту
5 .1. Сво.і. повноваження `здiйснюють лише особисто.
5.2.   Вносять   пропозицi.і.   з   питань,   якi   потребують   колективного

обговорення i прийняття рiшень.
5.3. Вносять пропозицi.і. про змiни порядку денного та ведення засiдання

ради.
5.4.   Беруть  участь   в   обговореннi   питань  та  вносять  пропозицi.і.  до

проектiв рiшень ради.
5.5. Одержують вiд керiвникiв пiдроздiлiв необхiднi матерiали з питань,

що готуються на засiдання ради та iнформацiю про хiд виконання рiшень ради
i розпоряджень директора 1нституту, виданих на пiдставi цих рiшень.
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5.6.    Забезпечують    виконання    рiшень    Вчено.і.    ради    1нституту    у
структурних пiдроздiлах.

5.7. Забезпечують ефективну роботу ради, свосчасно i точно виконують
рiшення  ради  та  розпорядження,  беруть  активну  участь  в  складаннi  плану
роботи ради.

VI. чшш1сть положЕння
6.1.  Положення  набувас  чинностi  з  моменту  його  прийняття  Вченою

радою державного унiверситету телекомунiкацiй.
6.2. Змiни та доповнення до Положення вносяться рiшенням Вчено.і. ради

державного унiверситету телекомунiкацiй.

Голова Вчено.і. ради
Навчально-наукового iнституту
iнформацiйних технологiй А.П. Бондарчук
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