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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Вчена рада Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара (далі - вчена рада Університету) є його колегіальним органом, який
утворюється терміном на 5 років з метою вирішення основних питань діяльності
вищого навчального закладу.
1.2 У своїй роботі вчена рада керується Конституцією України, законами і
постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету
Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України,
інших центральних органів виконавчої влади України, статутом Університету,
наказами й розпорядженнями ректора та цим Положенням.
2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
2.1 Вибори до складу вченої ради Університету починаються за ЗО
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
Склад вченої ради Університету затверджує своїм наказом ректор протягом
п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень попереднього складу вченої
ради. Загальний склад вченої ради Університету становить 80 осіб.
2.2 Вчену раду Університету очолює голова, якого обирають таємним
голосуванням зі складу її членів, які мають науковий ступінь та вчене звання, на
строк діяльності вченої ради. За пропозицією голови вченої ради обирають його
заступника.
2.3 До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор
Університету, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових
інститутів, коледжів), учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний
бухгалтер, голова профспілкового комітету Університету, а також виборні
представники науково-педагогічних, наукових працівників, яких обирають зі
складу завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук),
докторів наук, виборні представники інших працівників Університету, які
працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів,
докторантів, керівники органів студентського самоврядування Університету.
2.4 Встановлено такі квоти представництва у вченій раді Університету:
- 80 відсотків складу вченої ради формують науково-педагогічні та наукові
працівники;
- 10 відсотків - виборні представники студентів;
- 10 відсотків - виборні представники інших працівників Університету.
Виборних представників працівників Університету обирає вищий
колегіальний орган громадського самоврядування Університету за поданням
структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборних представників
студентів обирають студенти через прямі таємні вибори.
2.5 Ректор своїм наказом виводить зі складу вченої ради Університету тих
її членів, які припинили трудові відносини з Університетом, перебувають у
довготривалому відрядженні або припинили навчання, які входили до вченої
ради за посадою й звільнені з неї. На їх місце за наказом ректора до складу

вченої ради вводять нових членів відповідно до порядку формування складу
вченої ради.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
3.1 Засідання вченої ради Університету проводять зазвичай щомісяця.
Засідання проводить голова ради. У разі його відсутності засідання проводить
заступник голови вченої ради. Вчена рада правомочна розглядати питання та
приймати рішення, якщо в засіданні ради беруть участь не менше 2/3 її членів.
3.2 Питання для розгляду на засідання вченої ради виносять на підставі
рішень вчених рад структурних підрозділів університету та рапортів керівників
структурних підрозділів Університету, які подають вченому секретарю за
тиждень до дня засідання.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
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4.1 Вчена рада Університету:
визначає стратегію й перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та
інноваційної діяльності Університету;
розробляє й подає вищому колегіальному органу громадського
самоврядування Університету проект статуту Університету, а також рішення
про внесення змін і доповнень до нього;
розробляє й подає вищому колегіальному органу громадського
самоврядування Університету проект положення про наглядову раду
Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
встановлює порядок обрання делегатів вищого колегіального органу
громадського самоврядування Університету, їх кількісний склад і норми
представництва від структурних підрозділів;
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 Університету;
обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади проректорів, керівників
факультетів (навчально-наукових інститутів,
коледжів), заступників
керівників факультетів (навчально-наукових інститутів, коледжів), діяльність
яких безпосередньо пов’язана з освітнім або науковим процесом, завідувачів
кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, наукових працівників
бібліотеки, завідувача аспірантури, докторантури;
затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої
освіти та спеціальності;

- 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 й 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 наукову та науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника й подає
відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства
освіти і науки України;
- 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;
- затверджує положення про робочі й дорадчі органи Університету та інші
нормативні документи Університету з питань організації його освітньої,
наукової, міжнародної, фінансово-господарської діяльності;
- присвоює звання Почесного доктора Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара та інші почесні звання Університету;
- ухвалює рішення про подання наукових робіт, підручників, монографій на
здобуття Державних і Міжнародних премій;
- ухвалює рішення про подання кандидатур працівників Університету для
присвоєння державних почесних звань та нагород;
- ухвалює рішення про заснування іменних або персональних стипендій
Університету та затверджує кандидатури на здобуття державних іменних і
спеціальних стипендій, зокрема й із фондів, наданих Університету
юридичними і фізичними особами України та інших держав;
- має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав,
передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке
розглядає вищий колегіальний орган громадського самоврядування
Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до Статуту
університету.
5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ
5.1 Рішення вченої ради Університету з питань обрання на вакантні посади
працівників за конкурсом вважають дійсними, якщо в голосуванні брало участь
не менше 2/3 її членів. Обраним вважають претендентів, які набрали більше 50%
голосів присутніх членів вченої ради.
Рішення вченої ради Університету з питань присвоєння вчених звань
професора, доцента та старшого дослідника вважають ухваленими, якщо за них
проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на її засіданні.

Рішення вченої ради Університету з питань присвоєння вчених звань
професора, доцента та старшого дослідника вважають ухваленими, якщо за них
проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на її засіданні.
Рішення вченої ради Університету з усіх інших питань вважають
ухваленими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів, присутніх на її
засіданні.
5.2 Розгляд питань вченою радою і прийняті ухвали фіксуються у
протоколах засідань, які підписують голова та секретар вченої ради.
Голова вченої ради організує систематичну перевірку виконання рішень
Вченої ради та інформує членів ради про виконання прийнятих рішень.
5.3 Рішення вченої ради університету вводяться в дію наказами ректора
Університету.
У зв'язку із затвердженням цього Положення втратило чинність
Положення про вчену раду Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара, схвалене Вченою радою ДНУ 21 квітня 2016 р.
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