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І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Це Положення визначає завдання, функції, порядок формування й 

організації діяльності Вченої ради Херсонської філії Національного 

університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Воно розроблено 

відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових актів 

Міністерство освіти і науки України, “Статуту Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова” та “Положення про Херсонську 

філію Національного університету кораблебудування ім. адмірала 

Макарова”.  

1.2. Вчена рада філії є її колегіальним дорадчим органом. Вона 

покликана реалізовувати принцип самоврядування в межах наданих філії 

повноважень. Діяльність Вченої ради ґрунтується на гласності, колективному 

обговоренні питань і передбачає відповідальність перед колективом філії та 

базовим університетом.  

1.3. Основним завданням Вченої ради є забезпечення загального 

керівництва філією, координація її діяльності та визначення напрямів 

подальшого розвитку. 

1.4. Завдання, функції, порядок формування й організації діяльності 

Вченої ради Херсонської філії Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова визначаються та коригуються та 

конкретизуються рішеннями Вченої ради Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова.   

1.5. Рішення Вченої ради вводяться в дію рішеннями директора філії, а 

в необхідних випадках - наказами ректора Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова або Вченою радою НУК. Їх 

виконання є обов’язковими для адміністрації філії, її науково-педагогічних 

працівників, навчально-допоміжного персоналу, аспірантів та студентів. 

Рішення Вченої ради філії може бути скасовано Вченою радою НУК. 

1.6. Вчена рада філії   утворюється   строком на 5 років.  
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2.  СКЛАД  ВЧЕНОЇ  РАДИ  ТА  ЇЇ  ФОРМУВАННЯ  

 
2.1. Вчену раду очолює її голова – директор філії, а в його відсутність –    

особа, яка виконує його обов`язки.  

2.2. До складу Вченої ради входять за посадами заступники директора, 

декани факультетів, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування 

філії, у тому числі студентського, виборні представники, які представляють 

науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, 

докторів і кандидатів наук, старших викладачів і асистентів; виборні 

представники, які представляють інших працівників, що працюють на 

постійній основі, голова профспілкової організації філії. При цьому не менш 

75% загальної чисельності складу Вченої ради мають становити науково-

педагогічні працівники і не менш 10 % - представники студентського 

самоврядування. 

2.3. Виборні представники обираються загальними зборами 

Херсонської філії за поданням структурних підрозділів, у яких вони 

працюють. 

2.4. До роботи ради, при необхідності, можуть залучатися 

співробітники, які не входять до складу Вченої ради Херсонської філії, 

науково-педагогічні працівники і фахівці НУК, а також керівники промислових 

та інших підприємств, організацій та установ. 

 

3.  ПОВНОВАЖЕННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ 

 
3.1.  До компетенції Вченої ради Херсонської філії НУК стосовно 

загальних питань функціонування і розвитку філії належать: 

- підготовка стратегічних рішень, що стосуються діяльності та розвитку 

філії;  

- розгляд та ухвалення проектів Положення про філію, Концепцію 

діяльності філії, інших нормативно-правових документів філії, що 

регламентують її діяльність;  
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- розгляд і затвердження планів і звітів з усіх видів діяльності (нав-

чальної, методичної, наукової, виховної, виробничої та ін.), а також звітів 

директора філії, його заступників, керівників структурних підрозділів та 

інших співробітників; 

- розгляд перспективних і поточних питань щодо різноманітних сторін 

діяльності;  

- аналіз та оцінка діяльності окремих підрозділів філії; 

- підготовка рішень, що стосуються зміни структури філії;  

- формування пропозицій щодо встановлення контактів та зміцнення 

зв'язків НУК з підприємствами, організаціями, установами м. Херсона та 

області;  

 - заслуховування щорічних звітів директора філії, а також звітів деканів 

факультетів, завідуючих кафедрами та керівників інших структурних 

підрозділів філії;  

- формування і внесення пропозицій до органів управління НУК з будь-

яких питань діяльності. 

3.2. В сфері управління персоналом Вчена рада філії:  

- здійснює подання пропозицій директору щодо призначення та 

звільнення з посади заступників директора, бухгалтера та інших працівників; 

- обирає на посаду таємним голосуванням науково-педагогічних 

працівників на посади професора, доцента, старшого викладача, викладача та 

асистента;  

- надає рекомендації Вченій раді Національного університету 

кораблебудування ім. адмірала Макарова щодо обрання директора філії, 

деканів, завідуючих кафедрами;  

- розглядає питання укладання трудових договорів та контрактів з 

науково-педагогічними та науковими працівниками філії;  

- надає рекомендації щодо кандидатур для присвоєння вчених звань 

доцента та професора;  
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надає рекомендації щодо присудження державних нагород, почесних 

звань, премій та стипендій науково-педагогічним працівникам та  студентам 

філії;  

- розглядає інші питання кадрової політики філії.  

3.3. В галузі навчальної та методичної роботи Вчена рада філії: 

- розглядає і приймає рішення з питань планування та організації 

навчального процесу;  

- ухвалює навчальні плани та робочі навчальні програми дисциплін;  

- здійснює аналіз та готовить пропозиції щодо обсягів державного 

замовлення підготовки фахівців за профілем філії і надає відповідну 

інформацію базовому університету;  

- розглядає питання підвищення якості підготовки фахівців у філії;  

- затверджує плани видання навчально-методичної літератури, 

підготовленої науково-педагогічними, науковими працівниками і фахівцями 

філії;  

- розглядає питання про відкриття спеціальностей і спеціалізацій; 

- здійснює оцінку педагогічної та методичної діяльності структурних 

підрозділів та підготовку відповідних рішень тощо.  

3.4. В сфері наукової роботи Вчена рада філії:  

- розглядає та затверджує  плани та звіти з науково-дослідної роботи 

філії;  

- ухвалює основні напрямки наукових досліджень;  

- аналізує та оцінює хід науково-дослідної роботи філії, її підрозділів та 

окремих наукових тем;  

- затверджує наукових керівників науково-дослідних робіт;  

- аналізує  плани та звіти з науково-дослідної роботи філії;  

-  розглядає питання підбору кандидатів для вступу в аспірантуру та 

докторантуру, прикріплення здобувачів, заслуховує звіти аспірантів, 

докторантів і здобувачів, дає оцінку їх роботі;  
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- приймає рішення про рекомендації до видання монографій, наукових 

статей тощо у збірниках Національного університету кораблебудування ім. 

адмірала Макарова та в інших виданнях і т. д.   

3.5. До фінансових і соціальних питань, які розглядаються Вченою 

радою філії, відносяться:  

- аналіз та оцінка планів і звітів з адміністративно-господарської 

роботи;  

- визначення потреб у матеріальних і фінансових ресурсах, необхідних 

філії та її окремим підрозділам;  

- розгляд питань господарської та фінансової роботи, розподілу коштів 

між підрозділами філії та за напрямками діяльності; 

- оцінка матеріально-технічної бази філії;  

- підготовка пропозицій для базового університету щодо розмірів плати 

за навчання студентів філії за кошти фізичних та юридичних осіб;   

- розгляд соціальних питань, у тому числі за поданням профсоюзного 

комітету філії.      

 

4.  ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  ВЧЕНОЇ  РАДИ 
 

4.1. Робота Вченої ради філії здійснюється на основі річного або 

піврічного плану. Засідання Вченої ради проводяться не рідше одного разу на 

місяць, а також у будь-який час за необхідністю.   

4.2. На засіданнях Вченої ради головує директор, або особа, яка 

виконує його обов`язки. Рішення на засіданні Вченої ради приймається 

відкритим простою більшістю голосів за винятком розгляду тих питань, які 

згідно з статутними вимогами та чинними нормативно-правовими 

документами у системі вищої освіти України приймаються таємним 

голосуванням. У разі рівної кількості голосів голос директора або особи, що 

його заміщує, вважається за два голоси.  

4.3. Організаційно-підготовчу роботу вчений виконує секретар Вченої 

ради, який організовує підготовку матеріалів до засідань ради, координує 
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діяльність   підрозділів та співробітників філії щодо реалізації рішень Вченої 

ради, здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень. 

4.4. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради покладаються 

на директора, його заступників, керівників структурних підрозділів, 

відповідальних за напрямки діяльності та осіб, які зазначені у рішеннях.  

4.5. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, оформлення якого 

покладається на Вченого секретаря. 

 

 

                Директор Херсонської філії  

Національного університету кораблебудування  

                     ім. адмірала Макарова         А.В. Ломоносов 

 

 

 


