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1. Загальні положення 

 

 Для реалізації принципу колегіального керівництва у військовому 

інституті створюється Вчена рада, яка є колегіальним органом управління 

інституту. Склад Вченої ради  інституту затверджується наказом керівника 

вищого навчального закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення 

повноважень попереднього складу на строк 5 років. 

 

2. Склад Вченої ради Інституту 

 

 2.1. Вчену раду інституту очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів Вченої ради інституту на строк її діяльності.  

 

2.2. До складу Вченої ради інституту за рішенням начальника інституту 

за посадами входять начальник інституту, заступники начальника інституту, 

начальники факультетів, начальник НЦЗІ, вчений секретар, начальник 

фінансово – економічної служби, голова  профспілкової організації 

інституту, а також виборні представники, які представляють наукових, 

науково-педагогічних працівників інституту та які представляють інших 

працівників інституту,  які працюють у ньому на постійній основі, виборні 

представники від  докторантів, ад’юнктів, курсантів відповідно до квот, 

визначених Статутом Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації.  

 

2.3. У складі Вченої ради повинно бути не менш 75 відсотків науково – 

педагогічних працівників та 10 відсотків змінного складу (докторанти, 

ад’юнкти, курсантів). 

 

3. Основні задачі Вченої ради Інститут 

 

3.1. Вчена рада інституту: 

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої та 

наукової діяльності інституту; 

розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також 

рішення про внесення змін і доповнень до нього; 

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт вищого навчального 

закладу; 

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення 

про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; 

визначає переможців конкурсу на посади командування (керівного 

складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників; 
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затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності; 

ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу; 

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; 

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; 

має право вносити подання про відкликання керівника вищого 

навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом 

вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального 

закладу; 

затверджує положення про факультети інституту, положення про 

екзаменаційну комісію, положення про робочі та дорадчі органи інституту; 

затверджує Правила прийому до інституту; 

визначає повноваження вчених рад факультетів інституту; 

розглядає кандидатів на керівництво підготовкою фахівців ступенів  

доктора  філософії з числа докторів філософії (кандидатів наук); 

затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, розгорнуті 

плани докторських дисертацій; 

розглядає кандидатури на призначення іменних стипендій;  

розглядає кандидатів на закінчення інституту з золотою медаллю та 

дипломом з відзнакою; 

періодично розглядає підсумки навчальної, виховної, наукової, і 

методичної роботи, проведення практик і стажувань, результатів прийому на 

навчання,  результати вивчення досвіду служби випускників у військових 

частинах, а також результати роботи екзаменаційної комісії і контролю 

навчального процесу, акредитації, перевірки і інспектування інституту; 

вирішує питання відкриття в інституті докторантури;  

заслуховує та ухвалює Звіт про роботу  інституту за навчальний рік; 

розглядає подання щодо присвоєння почесних звань, державних премій 

та інших видів морального та матеріального стимулювання; 

вирішує питання відрахування, переведення та поновлення на навчання 

курсантів інституту; 

ухвалює рішення про відрахування ад’юнктів та докторантів інституту; 

розглядає питання розвитку навчально-матеріальної бази інституту;  
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ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських 

установах; 

розглядає інші питання діяльності інституту відповідно до вимог 

Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. 

 

 3.2. План роботи Вченої ради розробляється на навчальний рік, 

розглядається на засіданні Вченої ради і затверджується начальником 

інституту. 

  

3.3. Рішення Вченої ради з усіх питань навчальної, методичної, 

наукової і виховної роботи приймається відкритим голосуванням, а під час 

проведення конкурсу на заміщення посад керівних, науково – педагогічних 

(педагогічних) працівників та розгляді питань щодо присвоєння вчених і 

почесних звань та нагород таємним голосуванням за встановленим порядком. 

  

3.4. Засідання Вченої ради вважається правомірним, якщо в його роботі 

приймає участь що найменш дві третини її складу. Рішення ради вважається 

позитивним якщо за нього проголосувало, що найменш три чверті членів 

ради або більше половини, які брали участь у засіданні, відповідно до 

керівних документів. 

 

 3.5. Засідання Вченої ради інституту оформлюється протоколом, який 

підписує секретар, головуючий засіданням та начальник інституту. 

 

 3.6. Рішення, які прийняти Вченою радою інституту, мають характер 

рекомендації і набувають чинності після затвердження начальником 

інституту. В разі необхідності на підставі рішення Вченої ради начальник 

інституту видає відповідний наказ. 

 

 3.7. Голова Вченої ради інституту організує систематичну перевірку 

виконання рішень Вченої ради та доведення її результати до членів Вченої 

ради. 

 

  


