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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
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Про затвердження Положення
про Вчену раду НАУ
л.

і • '

У відповідності до порядку функціонування вищих закладів освіти
України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Вчену раду НАУ (додається).
2. Провести засідання Вченої ради НАУ 6 березня цього року.

Єрохін С.А.

А

Затверджую:
Ректор
Національної Академії Управління

ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду
Національної Академії Управління
І. Загальні положення
1.1. Положення розроблене на основі Положення про Раду вищого навчального
закладу, затвердженого наказом Міністра вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від
30.10.1961 р. №303.
1.2. Положення визначає основні задачі, функції, принципи формування та
управління Вченої ради, а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами
Національної Академії Управління (далі НАУ).
1.3. В своїй діяльності Вчена рада керується даним Положенням, Статутом НАУ,
Положенням про вищий навчальний заклад України, іншими нормативними документами
Міністерства освіти і науки України.
1.4. Вчена рада створюється ректором у відповідності до Статуту НАУ з метою
вирішення основних питань діяльності вищого закладу освіти.
1.5. Вчена рада є дорадчим органом керівництва. Рішення, які приймаються Вченою
радою, мають характер рекомендацій. В разі необхідності, на підставі рішення Вченої
ради, видається наказ ректора, який є обов’язковим до виконання.
1.6. Головою Вченої ради є ректор НАУ; заступником голови є проректор з
навчально-методичної роботи, який, за відсутності ректора, виконує обов’язки голови
ради.
1.7. Склад Вченої ради визначається ректором. До складу ради входять: ректор НАУ
(голова), проректори, виконавчі директори, завідувачі кафедрами та вчений секретар.
До складу ради можуть бути введені керівники інших структурних підрозділів та
служб, найвизначніші представники професорсько-викладацького складу, а також
керівники офіційно зареєстрованих громадських організацій співробітників та студентів
НАУ.
1.8. Зміни в складі Вченої ради здійснюються ректором НАУ шляхом видання
відповідного наказу.
1.9. Строк повноважень Вченої ради - 5 років.

1.10. З метою вирішення конкретних проблем НАУ можуть бути створені робочі
комісії Вченої ради з питань, наприклад, вдосконалення науково-дослідної роботи,
організації навчального процесу, соціального розвитку тощо.
* Голів робочих комісій визначає голова Вченої ради (ректор).
1.11. Засідання Вченої ради проводяться по мірі необхідності, не рідше двох разів на
семестр.

2. Задачі
2.1. Забезпечення освітньої та фахової підготовки студентів і аспірантів на рівні
сучасних вимог.
2.2. Розвиток і забезпечення ефективності наукових досліджень.
2.3. Підготовка науково-педагогічних кадрів.
2.4. Формування якісного складу педагогічних працівників НАУ.
2.5. Розвиток матеріально-технічної бази НАУ.
2.6. Соціальний розвиток колективу.

3. Структура та організація роботи
3.1. Вчена рада репрезентується головою ради (ректором), заступником голови, або,
за дорученням, секретарем Вченої ради.
3.2. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує вчений секретар НАУ, який у своїй
діяльності керується службовою інструкцією вченого секретаря НАУ і підпорядковується
безпосередньо голові ради (ректору).
3.3. Засідання Вченої ради проводяться згідно порядку денного, який затверджується
головою ради; секретар Вченої ради формує порядок денний та доводить його до відома
кожного члена ради не пізніше як за 10 днів до засідання.
3.4. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора та доцента, згідно з
діючою процедурою Міносвіти і науки України, приймаються таємним голосуванням
згідно встановленого порядку.
Рішення ради щодо всіх інших питань, включаючи присвоєння звань професора
НАУ та доцента НАУ, приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів.
3.5. Рішення ради вступають в силу після їх затвердження ректором НАУ.
3.6. Рішення (постанови) Вченої ради доводяться вченим секретарем ради до
виконавців у письмовому вигляді.
3.7. Секретар Вченої ради здійснює систематичний контроль за виконанням рішень
ради та інформує з цього приводу ректора.
3.8. Засідання ради оформляються протоколом. Протоколи підписуються головою та
вченим секретарем ради.

4. Функції
Вчена рада НАУ:
4.1. Розглядає проекти навчальних планів, встановлює перелік і затверджує
програми дисциплін;
4.2. Періодично розглядає питання щодо стану справ з навчальної, навчальнометодичної та науково-дослідницької роботи;
4.3. Вирішує питання щодо відкриття (закриття) спеціальностей, кафедр та їх назв;
44. Вирішує питання організації навчального процесу;
4.5. Розглядає питання підготовки та видання підручників, навчальних посібників та
іншої наукової та навчально-методичної літератури;
4.6. Розглядає питання щодо присвоєння педагогічним працівника*м НАУ, вчених
звань професора та доцента згідно з процедурою Міносвіти і науки України та професорів
НАУ і доцентів НАУ;
4.7. Вирішує питання щодо присвоєння звання Почесного доктора НАУ визначним
вітчизняним та зарубіжним вченим, політичним та громадським діячам, провідним
професорам вищих закладів освіти;
4.8. Розглядає та затверджує теми кандидатських та докторських дисертацій;
4.9. Періодично розглядає питання про підготовку науково-педагогічних кадрів та
роботу аспірантури;
4.10. Розглядає питання про висунення на здобуття Державних премій України;
4.11. Рекомендує кандидатів на отримання грантів з числа кращих студентів та
аспірантів;
4.12. Розглядає та затверджує щорічні плани підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
4.13. Періодично розглядає питання про стан
ефективність її використання та перспективи розвитку;

матеріально-технічної

бази,

4.14. Розглядає питання щодо якості професійної підготовки випускників НАУ;
4.15. Періодично розглядає питання про стан і перспективи розвитку соціальної
інфраструктури;
4.16. Розглядає план і тенденції перспективного розвитку НАУ та навчального
комплексу НАУ.
4.17. Розглядає та вирішує питання щодо укладання угод про співробітництво з
українськими та зарубіжними закладами освіти, дослідницькими та іншими структурами,
виконання спільних проектів тощо.

