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l. Загальнi положенliя

1.1. Вченарада Вiнницького коолеративного iнституту (лitлi Iнститутч)
с колегiальцим органом управлiння Iнституту й утворюсться cTpoкoN,l на л'ять
poкiB на пiдставi рiшення загальних зборiв трулового колективу. Склал вченоi
ради затверджусться наказом ректора протяго\,1 п'яти робочих днiв з.]ня
закiнчення повноважень поперелlIьоlо скла_r1 вченот рз_rи,

1.2. Полоrкення про Вчену раду (далi Ilололtеttltя) визIl.tчJ( ocIloBlti
завдаIlIlя, функчii, принltипи формування та управлiння ВченоТ рали
Вiнницького кооперагивноlо iнститут1. а lакож вlаr\lовijtносини 1 iнltlи\4и
структурними пiдроздiлами Iнституry.

l,З. У своТй дiяльностi Вчена рала керусться Конститушiсю УкраТни,
Законом УкраТни (Про вищу ocBiTy> вiл 01.07.20l4 року,lYl1556-VII, iншими
законами УкраТни, указами Презилента Украiни iпостановами Верховноi'Ра,,tи
Украiни, нормативно-rrравовими актами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, Статутолt
lнституту, наказами ректора, циN,t Полоiкенням.

1,4, Вчена рада ]дiйсню. свою дiя.tьнiсtь на принциllJ\ Ko,1eli,].lbH(\c,i

ухваJIення рiшень, рiвноправностi членства, приЙNlас рiшення з актуа-,Iьних
питань ocBiTHboT, методично]', науково-lослiдноТ. виховно'i. фiнансово
господарськоТ та кадровоi дiяльностi lнституту.

1.5. Рiшення вченоi рали, прийнятi в установленому порядку, вводяться в

дiю наказами ректора. Проекти наказiв подаються вiдповiдними с,цy;rtбаttи не
пiзнiше J днiв пiсля засiдання вченоТ га.Lи

1,6, Органiзачiйне, локуNlента-Irьне, iнформачiйне, матерiа-lьно-теrнiчне
забезпечення дiяльностi вченоi рали lнститlrту здiйснюс ректорат.

2. Компетенцiя вченоi ралиВчена рада Iнституту:
].l. Виlна,tас ctparet iю i перспекtивнi налря\lи роlвиlк5 ocBitaboi.

науковоi, виховноТ та iнновацiйtrоiдiялыtостi ltrститl"ту,
2.2. Розробляс i подас вишttпt1 кtlлегiальном5 oplaHy гроNlадського

самоврядування - Загальним зборам трудового ко"rrективу проект ClaTyтy
Iнституту,, а також рiшення про внсссння зпtiн i доповнень до tlього.

2,J. Ухва",rюс кошторис iрiчний фiнансовий звiт ltrститl,т1,.
2.4. Визначас систему та затверд;кус лроцедури BttlTpimHbtlt,,

забезпечення якостi вишtоi освiти.
2.5. Ухвапюс рiшення про розмiшеttrtя власних Hl]x\of,beHb у банкiвських

установах.
2.6. Ухвапюс за поданням ректора lнституту рiuJення llpo утворення,

реорtанilзчiю l а лiквi_lаt]iю стр) Kl) рних пiлроз:iлiв.
2,1. Обирас за конкурсом тасмниN{ голосуванням IIа пос:t,tи .lcKaHiB,

завiлувачiв кафедр, професорiв iлоllснтjв, директора бiб-riотеки. керiвникiв
вiJокремлених с lp) к,l) 1-rних пiлро rлiлiв.

2.8, Заrверлжуt ocBiTHi лрограми Iir HJBtli],,]bHi л,lани ,],,l я Ko;tcttoto рiвня
вищоi освiти та спецiацьностi.

2.9. Ухвzrцюс рiшення з питань органiззtli]' ocBiTHboto llpoIlec),. ви]начас



строки навчання на вiдповiдних рiвнях.
2,l0. Затверлжуе зразок та порядок виготовлення власного локуt4еIiта про

вищу ocBiTy, положення про процедуру i пiдстави для його ви,lачi випlскникалt,
J lакож ,lра,lки- порядок вигоlоВлення. проUеfур1 i лi:сгrви :.tя ви_tа,ti
вил)(кникам спiльних i подвiйних диллоviв,

2,]l. Ухвапюс ocHoBHi напрями проведення наукових .1ослiллень та
iнновацiйноТ дiяльностi.

2. l 2. Ошitrюг на5 ково-лелаго. iчн1 лiя,rьнiс t ь с гр1 кт1 рl'их п i:po l:iлi в.
2.1З. Присвоюс вченi звання професора, доцента i подзt вiдловiJнi

рiшення лО атестацiйноi колегii центрального органy виконавчоI в,ла,ли v ccPepi
освiти i науки.

2.14. Приймас остаточнi рiшення про визнання iноземних докl rtсн tiB про
вищу ocвiTy, HaykoBi ступенi та вченi звання пiл час прийняття на роботу
ле.lаго-iчниr. на}кови\_ науково-педаtоt iчних ta iнtltих праuiвникiа. ll taKorK
пiд час зарахування вступникiв на llавчання.

2,I5, Обговtlрю, пиlання viжнаро_lноIо с,]аж)ванllя Ia аьа.tL,\1iчIIоi
мобiльностi викладачiв i студентiв,

2,]б, На]ас рекомен.rаuii шоJо ви,lання
навчаrIьних посiбникiв тоцо.

2.17. Надас рекомендацii для вступу в аслiрантуру, докторантуру,
2.i8. Затверджус звiти з HallKoBoT лiя,rьностi [нститlrту за каlенларний piK.
2.19. Вносить змiни до чинно]' нормi]тивноi' докlvентацii Iнстит_чту

(кончепчiй, положень тоrrдо).
2.20. Обговорюс питання виховноi роботи

самоврядування.
2.21, Затверлt*сус Правила прийомч до Iнституту.
2.22, Затверлtкус Положення про екзаменаttiйну комiсiю IHc ги,t.ч.г1.
2,2З, Вносить подання про звi,,lьнення з посади _leKaHa факу-,1ьтету з

пiдстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту BKI або
умов KoI]TpaKTy.

2,24. Мас право вносити поfання про вi_лкликання peKlopa lнституту з
пiлстав, перелба.lених законодавством, CTaTyTort lнституту, к()нтракто\1, яке
розгляда€ться вицим ко,цегiапьнил,1 органоу гро]\la}дського саNlоврялyванI]я -
зага,T ьними зборами трудового колективу Iнстиrуту.

2.25. Розглядас iншi питання дiяльностi Iнституту вiдповiлно до його
Статуту,

2.2б. В IrrститУтi MotKyTb бути yTBopeHi вченi рали сгр)кт)рIIих
пiдроздi-riв, повноваяiення яких tsизначаються вtIеною радою Iнсти ty tv
вiдповiдltо до Статуту lнституту, Вчена рада Iнстит,чту мOх(е леrtеlуtsаlи
частину своjх ловноважень вченiй радi факультету Iнституту,,

монографiй, п iлруч rrикiв,

та стчдентського

3. Ск.rад вченоI ради



З.1. Вчену раду lнституту очолюс ij' Голова, який обирасться t.аспlttиrt
голосуванцям з числа членiв рали, якi мають науковий ступiнь та/або вчене
(лочесне) звання. на сгрок ii'лiяльносti.

].2. До складу вченоТ ради Iнститут1, входять за лосалаNtи peкTopr
проректори, лекан факультету, учений секретар, директор бiблiоrеки, головний
бухга,rтер, голова профкому профспiлковоТ органiзачiТ спiвробiтникiв
Iнституту,

KpiM того, до складу вченоi рали вхолять виборнi представники. якi
представляють наукових, науково-педагоt iчних лралiвникiв i обираtоться з
числа завiдувачiв кафелр, професорiв, докторjв фi;rософiI (кандидатiв наук).
докторlв наук, голова студентськоj ради Iнстит),ту.

З,3. Виборнi представники з числа праlliвникiв [rtститl,тч обирак)ться
Загальними зборами трудового копекти ву за подання]\{ струк.Iурн и \ п i.rpo lli, r i в,

у яких вони IIрацюють, а виборнi пfrеIставники з числа cll:teHTiB обиракlr.ься
загальнимИ зборами (конференцiсю)" що скликаються ст)дентськоIо ра]ою
Iнституту.

3.,Х, Вибори до складу вченоi ради починак)ться за З0 ка_:rен;lрниr днiв до
зdкiн лення повноважень попереднього сьiлад) B,leHoi рсJи.

З.5. За рiшенням вченоТ ради до ]i' ск,,lад) \4ож)ть входити також
Ilредставники органiзачiй роботолавчiв. При tlboпly не менш як 75 Bi;lcoTKiB
склалу Вченоi' ради с,lанов,lяIь HalKoBi. наlково-лелаtоt i,tHi праtLiвники
Iнституту i не ltенш як 10 вiдсоткiв виборнi представники з чис.,lа cT5ic.HTiB.

l Ь, lt скла t5 вченоi ра]и виttодяlь ч.rенiв. яьi припиttили tp1 toBi
вiдносини з Iнституту, а також ч-,tенiв, якi подали на ilчl'я го_пови pallt
мотивовану заяву про вихiд з ri склад), та cTyreHTiB, якi припини-пи абtr
закiнчили навчання в lнститутi. Ротацiя ч,rенiв ради вiдбувасться олин ра] на
piK на гi_l,. taBi рiшення lага-,lьних зборiв tpr ]oBolo Kll Iек|ив\,

J. Opl аttitаuiя робоtи B,teHoTpattt

4,1. Вчена рада Iнституту реалiзу€ cBoi функчii шляхоrr I]роведення
засiдаrIь. Засiдання € черговими та позачерговиNIи.

z1,2. Черговi засiдання вченоi рали Iнституту скликас ['олова вчено'i рr.,lи
щомjсяця (KpiM канiкулярноi перерви), вiдповiлно до п_,lаttу роботи вченоi'рr,lи.

4,З, tlac, лliсче проведення засiдань вченоТ рали Iнститlт1 i проект
порядку денного оголошуеться не пiзнiше, Hirrt за 5 днiв до його проведення.

4.1. Засiдання вченоi ради [нституту с вiдкритими. KpiM випа:кiв,
установлених цим Положенням.

4,5. Закритi засiдання вченоТ ради lнституту, дJя розгляду окреl1о
визначених питаньJ можуть проводитися за рiшснням вченоТ ради.

4.6. Ч-lени вченоi ради Iнституту зобов'язанi брати участь у чергових lа
поtJчеггоьи\ rасiJаннях вченоi'ра:и la пгlаuювi],и с коrliсtях вченоl'рз:и.

4.8. LIa засiдання N,Iож) ть ]апрош) ватися прJцiвники lltcTtlTyTy,
лредставники студентства! гроNlаjtськtlх tlргаlliзачiй, засобiв NlacoBoT
iнформачii. Присутнiсть осiб, стосовно яких розгляда€ться питання щодо



присвоення вченого звання або обрання ва гtосалу! с обов'язковою.
4.9, Позачерговi засiдання вчено'i рали Iнституту проволяIься для

вирiшення питань, визначених Статутом Iнституту. j]aTa, час i lIicue
проведеннЯ IlозачерговиХ засiдань визначаються Го,цовою вчеttоi ради
Iнституту.

4,10. Черговi засiдання вченоi ради Iнститут1, проводя.l ься вiJловlднtl до
плану роботи вченоi ради на навчальний piK, що затверджуеться на ззсiдаtrrti
вченоi ради.

,1.11. Черговi засiдання вченоi ради [нституту проводяться згiдrtо з
[орядком денним, який формус вчений секретар вiдповiдно.lо календарного
плану роботи вченоТ ради за погодженням з ГоJовою B.teHoi ради.

4.17. Порялок Jенний черIовоlо tасi_lання fово.-lиlься ceKpetapirtort
вченоi'ра.tи lнсгиrуту лерсонально _lо кожного члена вчено'i раlи не пiзнiше
Hi;K за 5 днiв до засiдання. Про lмiни lo поJrялк) денного ззсiдання iнформус
Голова пiд час вiдкриття засiдання.

4,I8, Пiдгоltlвка планових пиlань нd черt oBi lасi.lання вчеtttli р.itи
Iнституту злiйснюсться проректораNlи Iнституту. вченим секретагепt. iнtttиltи
вiдповiдальними особами.

5. ПроведеIlIIя засiдань

5.1 . Перел вiдкриттям кожного засiдання вченоТ ради Iнститl тr Bci ч,lеttи
вченоi ради зобов'язанi заресструватися в ресстрачiйному Jистi власнор_\чни\l
пlдписом.

5.2, lнформацiя про немо;кливiсть членом вченоi рали взяти участь у
JdciдallHi подf,.,] ься секретарю вченоТ рали,

5,З, У разi вiлс1 гносli , поважни\ причин чJена вчсноl раJи itt.,tиtl t1_

який входить до складу за посадою. на засiданнi вченоl'га.,]и Iнс.t.и-t.l,rу його
повноваження з правом голосу лредстав,Iяс його заступник або особа. яка
призначена тимчасово виконувачел,l обов'язкi в,

5,,1, Jасiдання вченоi рали вiлкриваг. веде la lакгиl]ас to.toBa вчено'i р._rJи.
У разi його вiлсутностi його заступник або член вченсli ради Iнститl,т1,.
уповноважений головою вченоi ради,

5,5, Гоrrова tta засiланнi вченоi ра;tи Ittститутlr:
5,5,1. дотримусться положень CiTaTy,ty lнститут), цього ПсlLrо;кення i

в)I(ивJ( зi]l\о LiB шодо iх _lоlри\4ання 5cirta присlтнivи нr з.tсi_lаннi:
5,5,2, пс,вiдочляс про ре]ульlпlи регсrрачi'i ,t,ttcHiB B,teHoi пf,Jи la прL)

Ki-lbKicTb членiв вченоТ ради, вiдсl тнiх на засiданнi з повOънll\ llричин;
5,5,3, вiпкриваг_ веле T:l lакгива. 1асi!аl1,1я:
5,5,4. надас слово д.rIя доповiдi (слiвдоповiдi), запитань, виступу,

оголоlцус настулного промовця;
j,5,5,ra необхi:носti вживас захо tiB 1ля пiлrрипlки поряJк) Hr зrсi tllчнi

Вченоi рали;
5.5.6, органiзовус розгляд питаIIь вiдповiдно до ttього ГIоложеllня;
5.5.7, оголошус резу.цьтати го,лосування та прийняте рitttення:



5.5.8. здiйснюс iншi повноваiкення вiдповiдно до цього По,qо;кення.
5,6, Гсrлова на засiданнi вченоi рали ма( право:
5.6.1. вносити пропозишiТ з trроцедурних питань щоло хо!у lасiдання;
5.6.2. об'еднувати обговорецня кiлькох пов'язаних пriж собою питань

порялку дснного;
5.6.З, пiлсумовувати обговорення питань;
5,6.4, стllвити уточнювальнi jапитання про]\Iовtlю:
5.6.5. зачитувати або лоручати одно]\{у з проректорiв озв) ч\ вати

письмовi пропозичiТ та iншi документи щодо обговорюваного питанняi
5.6.6. здiйснювати iншi повноваження з \1eToto ефективного прове.Jlення

засiдання.
5.7.Рiшення вченоТ рали приймакlгься вirкритим або тасr,:нипl

голосуванням у порядкуl визначеноl\lу циNI Положенняу.
5,8, Вiдкрите голосування здiйснюсться пiлняттяv руки.
5.9,Тасмне голосування здiйснlосться бюлетеняr,tи.
5.10. Якщо спосiб голосування не ви]начений норI\rIативIIиNlи

док} }leH,l ами або С la r5 toM IHc tит1 Iy. вченоi гади при й va. проuел) рне рiшення
цодо визначення вилу iспособу голосування.

5,11, Контроль за проведенняl\l та€много гOлOс}вання здiйснюс -riчи;tьна
комiсiя, яка обирасться з членiв вченоi рали вi;Lкриr им голоL-),взнняNI.

5.12. Голова лiчильноi KoMicii доповiда€ про ре]\льтати та€N,lного

голосування, якi заносяться до протокол}. Протоко:l ,,liчильнсl'i KorticiT
пiдtlисус,t,ься BciMa ч.ttенами кошriсij i затверджусться пiсля t,lt,о;lошення

резlльгаtiв вчено'i ра_lи шлqхоч Bi lкги lolo lо.lос)вання.
5,1З, Рiшеннями вченоi раlи € )\ва.lи. гejo_rRlLti'|'. JвернеIIllя. ]аяви. а

також процедурнi та iншi рiшення, що заносяl,ься до протоколу засi]Lэнь вченоl

ради.
5.14. Протокол засiдання вченоТ раlи лiдttисусть.-я Головою ,la

ccKpcTaDc\l вчсноi ра_lи. 1eKcl проtоко.r1 ск.lада.ться ir всtlпttоТ ,lа(,-ини Ia

розлi;liв за кожIIим питанням порядк}, ленного, Вступrtа частина лротокоjlу
ву iцlус:

- кiлькiсгь прис1 гнiх ,tленiв вченоi ра_tи:
- прiзвища, iнiцiали та посади запрошених осiб;
- прiзвиrша, iнiltiали Голови та секретаря Вченоi рали:
- порялок денний.
Роr.]iли нlrIер5к,ться вi:повi:но lo пlltкtiв п,,ряlкr teH,,,,.,, i

роз гаl]lов)/ються за схемоюi С"цУхАЛИ - ВИСТУПИЛИ Го"llоСУвАЛl]
ухвлJlили.

э,l5, Протокол засiлання вчсноi' ра,lи повиllен \,lаIи HorIep. яtий r

порядкови\l ttovepoM lасiJання. iз lазначенняv ла Iи проведення засi-lаtttrя,

5.16. Рiшення вченоi ради, прийняr,i R ycTarloB-leнoNly ttорялку. ttабуваюlь
чинностi наказол,: ректора. Накази ректора, якими набувають чинностi рitttення
вчено'i ради, доаодяться персона"lьно до особи, вiдповiдаqьноj ]а ви\Oнllння
вiдповiдrrого рiшення.

5.17 Протокоlrи засiлань вченоj ра,ли з вiitповi,lниrlи лlаlерiа_,lапlи



зберiгаються у ceкpeTapiaTi вченоi ради [ротягоl1 двох poкiB, лiс,гlя чоlо y
встановленомy порядку передаються ло apxiBy Iнституту, де пiл.цягають
постiйному зберiганню,

6. Прикiнчевi поло2кення

6.1. I_{e Положення с чинним до ресстраuii' новоi релакчi'i Статуту
lнституту.

6.2. Положецня набирае чинностi з моменту його затверltження
Ректором Iнституту.

6.З, Змiни i доповнення до цього Положення, у разi flотреби, можуть
вноситися рiшенням вченоТ ради Iнституту.


