УВЕДЕНО В ДІЮ
наказом ректора
ДВНЗ «УжНУ»
від 16.06.2016 р. №667/01-17

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду
Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет»
1. Загальні положення
1.1. Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет» розроблено відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII та Статуту
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний
університет», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
07 червня 2016 року № 625.
1.2. Положення визначає основні завдання, функції, принципи
формування та управління Вченої ради Державного вищого навчального
закладу «Ужгородський національний університет» (далі − Університет), а
також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.
1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який
утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом
Ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення
повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.
1.4. Організаційне, документальне, інформаційне, матеріально-технічне
та фінансове забезпечення діяльності Вченої ради Університету здійснює
ректорат.
1.5. Порядок організації роботи Вченої ради Університету визначається
Регламентом роботи Вченої ради Державного вищого навчального закладу
«Ужгородський національний університет», який затверджується Вченою
радою Університету.
2. Компетенція Вченої ради Університету
2.1. Вчена рада Університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
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2) організовує розробку Стратегії розвитку Університету на середньоабо довгострокову перспективу та пропонує пріоритетні і перспективні
напрями освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету для
включення у Стратегію;
3) розглядає, попередньо схвалює і подає на затвердження Конференції
трудового колективу Університету проект Стратегії розвитку Університету на
середньо- або довгострокову перспективу, а також – здійснює моніторинг
реалізації Стратегії;
4) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського
самоврядування – Конференції трудового колективу Університету − проект
Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
5) за погодженням з первинною профспілковою організацією викладачів
і співробітників Університету затверджує положення про організаційний
комітет і виборчу комісію з проведення виборів Ректора;
6) затверджує персональний склад наглядової ради Університету;
7) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
8) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти;
9) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у
територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських
установах;
10) ухвалює за поданням Ректора Університету рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
11) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів
факультетів, директора коледжу, завідувачів кафедр, професорів, доцентів,
директора бібліотеки, директорів інститутів, керівників філій;
12) за поданням Ректора погоджує призначення на посади проректорів,
директорів навчально-наукових інститутів (у разі їх створення);
13) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності;
14) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає
строки навчання на відповідних рівнях;
15) 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;
16) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності;
17) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
18) 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;
19) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про
вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу
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педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також
під час зарахування вступників на навчання;
20) має право вносити подання про відкликання Ректора Університету з
підстав, передбачених Законами України, Cтатутом Університету, контрактом,
яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування
вищого навчального закладу – Конференцією трудового колективу
Університету;
21) ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників,
посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;
22) заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних
підрозділів;
23) ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей та
спеціалізацій;
24) ухвалює рішення про присвоєння на підставі відповідних положень
почесних звань doctor honoris causa Університету, заслужений професор
Ужгородського національного Університету та інших почесних звань
Університету;
25) ухвалює рішення про подання наукових робіт, підручників,
монографій на здобуття Державних і міжнародних премій;
26) ухвалює рішення про рекомендацію кандидатур працівників
Університету для присвоєння почесних звань і нагород;
27) ухвалює рішення про рекомендацію або підтримку кандидатур на
обрання членами-кореспондентами, академіками Національної Академії Наук
України, галузевих, відомчих та зарубіжних Академій;
28) ухвалює рішення про затвердження символіки Університету;
29) ухвалює рішення про затвердження Положення про коледж, а також
змін та доповнень до нього;
30) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до
Статуту.
2.2. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень
вченим радам факультетів. Склад відповідних вчених рад формується на
засадах, визначених частинами третьою і четвертою статті 36 Закону України
«Про вищу освіту».
2.3. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами Ректора
Університету.
3. Склад Вченої ради Університету
3.1. 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
Університету.
До складу Вченої ради Університету входять за посадами: Ректор
Університету, перший проректор, проректори, декани факультетів (керівники
навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки,
головний бухгалтер, директор коледжу, голова первинної профспілкової
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організації викладачів і співробітників Університету, голова первинної
профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів Університету,
голова Студентської ради Університету.
До складу Вченої ради Університету входять виборні представники, які
представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються
Конференцією трудового колективу Університету за поданням факультетів, з
числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук),
докторів наук за квотою: від факультетів із загальним контингентом студентів
до 1 000 осіб – по одному представнику; від факультетів із загальним
контингентом студентів понад 1 000 осіб – по два представники.
До складу Вченої ради Університету входять виборні представники, які
представляють інших працівників Університету, що працюють у ньому на
постійній основі. Вказані виборні представники обираються Конференцією
трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, в яких
вони працюють, за такими квотами: від навчально-методичного відділу – один
представник, від науково-дослідної частини – один представник, від
юридичного відділу – один представник, від відділу кадрів – один представник.
Квоти виборних представників, що представляють працівників, які
працюють в інших структурних підрозділах, визначаються Вченою радою
Університету.
До складу Вченої ради Університету входять виборні представники з
числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів
відповідно до квоти, що визначається Вченою радою Університету. Вибори
організовують виконавчі органи студентського самоврядування Університету.
До складу Вченої ради Університету входить виборний представник з
числа аспірантів та докторантів, який обирається Конференцією аспірантів та
докторантів Університету, відповідно до квоти, що визначається Вченою радою
Університету.
3.2. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за
30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої
ради.
3.3. За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити
також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75
відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні
працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні
представники з числа студентів (курсантів).
3.4. Виборні представники з числа працівників вищого навчального
закладу
обираються
вищим
колегіальним
органом
громадського
самоврядування Університету – Конференцією трудового колективу
Університету.
Обраним до складу Вченої ради Університету вважається представник
науково-педагогічних, наукових та інших працівників Університету, за якого
проголосувало більше половини делегатів, присутніх на Конференції трудового
колективу. Якщо структурним підрозділом до складу Вченої ради Університету
висунуто більше кандидатів, ніж це передбачено квотою, обраним вважається
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той кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів
від даного структурного підрозділу за умови, що за нього проголосувало більше
половини присутніх делегатів Конференції трудового колективу.
Виборні представники з числа студентів (курсантів), аспірантів,
докторантів обираються відповідними конференціями шляхом прямих таємних
виборів.
3.5. Склад Вченої ради Університету та зміни до нього затверджуються
наказом Ректора. Із складу Вченої ради виводять членів, які припинили трудові
відносини з Університетом, членів – працівників Університету, звільнених з
посад, з яких їх було введено до складу Вченої ради, членів з числа осіб, які
навчаються в Університеті, яких було відраховано з Університету, а також
членів, що подали на ім’я голови Вченої ради Університету мотивовану заяву
про вихід зі складу ради.
3.6. Новостворені факультети, загальноуніверситетські кафедри
набувають права представництва у Вченій раді Університету. Представників
новостворених факультетів, кафедр та членів ради замість вибулих, уводять до
складу ради згідно з порядком формування чинної Вченої ради Університету.
4. Прикінцеві положення
4.1. Зміни і доповнення до даного Положення у разі потреби можуть
вноситися рішенням Вченої ради Університету.
4.2. Положення набирає чинності з моменту його уведення в дію наказом
Ректора Університету.

