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1.Загальні положення. 

 

1.1. Положення про Вчену раду (далі – Вчена рада) Одеської національної музичної 

академії імені А.В. Нежданової (далі – Академія) розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII і є документом, який 

регламентує її діяльність. 

1.2. Вчена рада Академії створена відповідно до статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

1.3. Вчена рада Академії у своїй роботі керується Конституцією України, законом 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, постановами Верховної ради та 

Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України та Міністерства культури України, Статутом Академії та 

даним Положенням. 

1.4. Вчена рада Академії є колегіальним органом і утворюється строком на п'ять років, 

склад якого затверджується наказом ректора Академії протягом п’яти робочих днів з 

дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

1.5. Рішення Вченої ради Академії вводяться в дію рішенням ректора Академії. 

2. Загальні завдання та функції Вченої ради Академії: 

Вчена рада Академії: 

• визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

творчої діяльності Академії. 

• розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування 

проект статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до 

нього. 

• ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії. 

• 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 Академії рішення про утворення, реорганізацію 

та ліквідацію структурних підрозділів. 

• обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів 

кафедр, професорів і доцентів, старших викладачів та викладачів, директора 

бібліотеки. 

• 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 і 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 творчої 

діяльності. 

• оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів. 

• 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; 

• 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; 

• розглядає інші питання діяльності Академії. 

 

3. Склад Вченої ради Академії. 

3.1. Вчену раду Академії очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з 

числа членів вченої ради Академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання, на строк діяльності Вченої ради. 

3.2. До складу Вченої ради Академії входять за посадами: 

• ректор, 



• проректори, 

• декани факультетів, 

• учений секретар, 

• директор бібліотеки, 

• головний бухгалтер, 

• керівники виборних органів первинних профспілкових організацій 

працівників Академії, 

• керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів 

та аспірантів, 

• керівники органів студентського самоврядування Академії, 

• виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 

працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів 

філософії, докторів наук, 

• виборні представники, які представляють інших працівників Академії і які 

працюють на постійній основі, 

• виборні представники студентів, аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-

стажистів, відповідно до квот, визначених статутом Академії. 

3.3. Персональний склад Вченої ради Академії протягом п’яти робочих днів з дня 

закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради затверджується наказом 

ректора. 

 

4.Організація та проведення висунення кандидатур до складу 

Вченої ради Академії  

 4.1. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення 

повноважень попереднього складу Вченої ради. 

4.2. За рішенням Вченої ради 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 Академії і не менш як 10 

відсотків - виборні представники з числа студентів. 

4.3. Виборні представники з числа працівників Академії обираються вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за 



поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з 

числа студентів, аспірантів та докторантів обираються студентами згідно Положенню 

про студентське самоврядування шляхом відкритих або таємних виборів.  

4.4. Підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія, яка обирається із числа 

учасників зборів структурних підрозділів у кількості 3-5 осіб.  

4.5. Ухвала зборів структурного підрозділу є чинною, якщо за неї проголосувало 

більше половини учасників зборів, а в зборах та у відкритому прямому чи у таємному 

голосуванні брали участь не менше 2/3 спискового складу учасників зборів. 

4.6. Таємне голосування здійснюється через викреслення “ЗА” або “ПРОТИ” у  

рядку бюлетеня, де наведено прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Голос, поданий 

за кандидата, вважається недійсним, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не 

викреслено ані “ЗА”, ані “ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ”. 

4.7. Результати відкритого прямого голосування або таємного голосування 

визначають рейтинг кандидатур за кількістю голосів, поданих ЗА конкретну 

кандидатуру. Кандидатури (у межах визначеної квоти представництва), які здобули 

найвищий рейтинг, вважаються основними, інші кандидатури - резервними у 

послідовності, визначеній зменшенням рейтингу. Якщо декілька кандидатур здобули 

однаковий рейтинг, то вищий пріоритет має кандидатура особи із вищим науковим 

ступенем, за рівності наукових ступенів – із вищим вченим званням, а за рівності 

наукових ступенів та вчених звань проводиться повторне обговорення, відкрите 

пряме голосування або внесення у бюлетень і таємне голосування тільки щодо цих 

кандидатур. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із однаковим рейтингом, 

отриманим за результатами першого відкритого прямого або таємного голосування. 

Висунення кандидатур оформляється протоколом зборів структурного підрозділу із 

обов’язковим наведенням результатів відкритого прямого або таємного голосування. 

4.8. Кількісний склад Вченої ради визначається практичною доцільністю та 

ефективністю її роботи.  

 

5. Організація та проведення виборів до складу Вченої ради Академії 

 

Регламент  загальних  зборів  (конференції)  трудового  колективу 

Академії включає: 



1.Відкриття зборів (конференції) делегованим членом організаційного комітету. 

2.Обрання голови та секретаря зборів (конференції). 

3.Обрання лічильної комісії. 

4.Представлення кандидатур, висунених структурними підрозділами, у яких вони 

працюють. 

5.Обговорення  представлених  кандидатур  та  відкрите  голосування  про внесення 

їх у бюлетень для таємного голосування. 

5.1. У разі відхилення кандидатури в результаті відкритого голосування (половина 

або більше половини учасників зборів (конференції) голосує ПРОТИ введення 

прізвища кандидата до бюлетеня) пропонується нова кандидатура із числа 

визначених зборами структурного підрозділу, як резервні (у послідовності 

зменшення рейтингу). 

5.2.Особа вважається обраною до складу Вченої ради Академії, якщо за неї 

проголосувало більше половини учасників зборів (конференції), які взяли участь у  

таємному голосуванні. 

5.3. При необранні ПОВНОГО складу представництва структурного підрозділу до 

складу Вченої ради Академії відбувається представлення структурними 

підрозділами,  нових кандидатур із числа резервних, їх обговорення та таємне або 

відкрите голосування зборів (конференції) по цих кандидатурах. 

5.4. Голова та секретар зборів (конференції) на наступний день після проведення 

зборів (конференції) подають  секретарю Вченої ради такі документи: 

- список працівників, повноважних до участі в зборах (конференції), з відмітками 

про реєстрацію та підписами про отримання бюлетенів для таємного голосування; 

- протокол зборів (конференції); 

- список обраних членів Вченої ради Академії, підписаний головою та 

секретарем зборів (конференції); 

- протоколи засідань відповідних структурних підрозділів) по висуненню 

кандидатур до складу Вченої ради Академії. 

6. Повноваження Вченої ради Академії 

6.1. Термін повноважень Вченої ради становить п’ять років. 

6.2. Голова Вченої ради здійснює наступні повноваження: 

• організовує роботу Вченої ради; 



• координує діяльність членів Вченої ради щодо виконання покладених на них 

завдань; 

• скликає засідання Вченої ради та головує на її засіданнях; 

• підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень Вченої ради. 

6.3. Члени Вченої ради мають право: 

• ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Вченої 

ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

• вносити пропозиції до проектів рішень Вченої ради; 

6.4. В Академії можуть бути утворені вчені ради факультетів, повноваження яких 

визначаються Вченою радою Академії. Вчена рада Академії може делегувати частину 

своїх повноважень вченим радам факультетів.  

 

7. Організація роботи Вченої ради Академії та оформлення її рішень 

7.1. Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно до даного Положення, яке 

затверджує її голова. 

7.2. Формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, 

але не рідше одного разу на місяць. 

7.3. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше 2/3 її складу. 

7.4. Рішення про проведення засідання Вченої ради приймає її голова. 

7.5. Засідання ради проводить голова Вченої ради. 

7.6. Голова Вченої ради визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що 

включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Вченої ради, але повинні бути 

присутніми на її засіданні. 

7.7. Порядок денний наступного засідання Вченої ради оприлюднюється секретарем 

Вченої ради не пізніше, ніж за тиждень до засідання на дошці об’яв Академії. 

7.8. Рішення Вченої ради приймаються простою більшістю голосів, присутніх на 

засіданні членів Вченої ради. 

7.9. При затвердженні у вченому званні кандидату необхідно набрати не менш 3/4 

голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради. 

7.10. При обранні на посаду кандидат вважається обраним, якщо за нього 

проголосувало більш ніж 50% членів Вченої ради, присутніх на засіданні. 



7.11. Рішення Вченої ради є обов’язковими для виконання. 

7.12. Рішення Вченої ради оформляють протоколами, які підписують голова та 

секретар ради. 

7.13. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради 

здійснює Академія. 

 

8. Права Вченої  ради Академії 

Вчена рада Академії має право: 

• утворювати Вчені ради факультетів, згідно законодавства, повноваження яких 

визначаються Вченою радою Академії. Вчена рада Академії може делегувати 

частину своїх повноважень Вченим радам факультетів; 

• вносити подання про відкликання керівника Академії з підстав, передбачених 

законодавством, статутом Академії, контрактом, яке розглядається вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального 

закладу; 

• вносити на розгляд загальних зборів трудового колективу Академії пропозиції 

щодо змін до Статуту Академії, а також з інших питань, які віднесено до 

компетенції загальних зборів трудового колективу Академії. 

 

9. Прикінцеві положення 

9.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на 

засіданні Вченої ради Академії, якщо за це проголосує більшість її членів.


