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1. Загальні положення
1.1.

В чена

рада

є

колегіальним

органом

управління

інституту,

який

утворю ється строком на п ’ять років, склад якого затвердж ується наказом
ректора К иївського інституту сучасної психології та психїотерапії протягом
п ’яти робочих днів з дня закінчення повноваж ень попереднього складу
вченої ради.
1.2. В чена рада вищ ого навчального закладу:
1)

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової
та інноваційної діяльності інституту;

2)

розробляє і подає конф еренції трудового колективу проект статуту
К иївського інституту сучасної психології та психотерапії, а також
ріш ення про внесення змін і доповнень до нього;

3)

визначає систем у та затвердж ує процедури внутріш нього забезпечення
якості вищ ої освіти;

4)

ухвалю є за поданням ректора ріш ення щ одо утворення та ліквідації
структурних підрозділів;

5)

обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів
кафедр і проф есорів, директора бібліотеки.

6)

затвердж ує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня
вищ ої освіти та спеціальності;

7)

ухвалю є ріш ення з питань організації навчально-виховного процесу,
визначає строки навчання на відповідних рівнях;

8)

затвердж ує зразок та порядок виготовлення власного докум ента про
вищу освіту, полож ення про процедуру і підстави для його видачі
випускникам, а також зразки, порядок виготовлення та процедуру;

9)

ухвалю є

основні

напрями

проведення

наукових

дослідж ень

інноваційної діяльності;
10) оціню є науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

та

11) присвою є вчені звання професора, доцента та старш ого дослідника і
подає відповідні ріш ення на затвердж ення до

атестаційної колегії

М іністерства освіти і науки України;
12) приймає остаточні ріш ення про визнання інозем них документів про
вищ у освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу
педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інш их працівників, а
також під час зарахування вступників на навчання;
13) затвердж ує порядок проведення конкурсу при заміщ енні вакантних
посад науково-педагогічних працівників;
14) затвердж ує

П равила

прийому

до

К иївського

інституту

сучасної

психології та психотерапії;
15) приймає ріш ення щ одо вклю чення до складу вченої ради представників
роботодавців;
16) розглядає

інші

питання

діяльності

К иївського

інституту

сучасної

психології та психотерапії відповідно до його статуту.
1.3. Ріш ення вченої ради інституту вводяться в дію ріш енням и ректора.

2. Склад вченої ради
2.1. Вчену раду інституту очолю є її голова, якого вчена рада обирає таємним
голосуванням з числа членів вченої ради, які маю ть науковий ступінь або
вчене звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради
інституту

входять

за

посадами

ректор,

проректори,

учений

секретар,

директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування
та виборних органів первинних організацій проф спілки співробітників та
студентів інституту, а також виборні представники, які представляю ть
наукових, науково-педагогічних працівників і обираю ться з числа завідувачів
кафедр,

проф есорів,

представники,

які

докторів

представляю ть

філософії,
інш их

докторів

працівників

наук,
інституту

виборні
і

які

працю ю ть у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів,
докторантів, слухачів,

керівники

органів

студентського

самоврядування

вищ ого навчального закладу відповідно до квот, визначених у статуті
К иївського інституту сучасної психології та психотерапії. Вибори до складу
вченої ради починаю ться за ЗО календарних днів до закінчення повноваж ень
попереднього складу вченої ради.
2.2.

За

ріш енням

вченої

ради

до

її

складу

мож уть

входити

також

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків
чисельності

складу

вченої

ради

повинні

становити

наукові,

педагогічні працівники інституту і не менш як 10 відсотків -

наукововиборні

представники з числа студентів.
2.3. В иборні представники з числа працівників обираю ться конференцією
трудового колективу інституту за поданням структурних підрозділів, у яких
вони працю ю ть, а виборні представники з числа студентів обираю ться
студентами ш ляхом прямих таєм них виборів.

3. Організація засідань
3.1. Час, місце і проект порядку денного засідання оголош ується не пізніш е,
ніж за тиж день до планового засідання.
3.2. П озачергове засідання вченої ради скликає голова ради з власної
ініціативи, або на прохання члена вченої ради, яке письмово підтримане
щ онайменш е третиною членів вченої ради.
3.3. П исьмове прохання про скликання позачергового засідання з усіма
підписами подаю ть голові вченої ради через секретаря вченої ради.
3.4. Д ату проведення позачергового засідання визначає голова вченої ради.
Якщ о засідання скликається за поданням членів вченої ради, то воно повинне
відбутися не пізніш е, ніж за два тижні від складання подання.
3.5. Хід засідань вченої ради фіксую ться в протоколах, які підписую ть голова
та вчений секретар вченої ради.
3.6. Г олова вченої ради гарантує членам вченої ради доступ до ріш ень і
протоколів її засідань.

3.7. Члени вченої ради можуть звертатися з запитами до ректора, проректорів
та інш их відповідальних осіб інституту. О соби, до яких скерований запит,
повинні дати відповідь на запит на найближ чому засіданні вченої ради, якщ о
запит поданий не пізніш е, ніж за три дні до засідання. Вчена рада за
пропозицією голови чи з власної ініціативи може утворити комісію для
вивчення питання, що є предметом запиту.
3.8. Засідання вченої ради вваж ається правомочним, якщ о в ньому присутні
не менш е двох третин членів ради. Реєстрація членів ради здійсню ється
перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Кворум
обраховується

на

початок

засідання

і уточню ється

під

час

таємного

голосування.
3.9. Н а засіданнях мож уть бути присутні особи, запрош ені головою вченої
ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.
3.10. Засідання вченої ради проводить голова, а за його відсутності заступник голови вченої ради. Частину засідання, яка стосується оцінки
роботи голови вченої ради, проводить заступник голови вченої ради.
3.11. П роект порядку денного планового засідання пропонує голова вченої
ради.
3.12. До проекту порядку денного планового засідання ради відносять:
-

питання, передбачені планом роботи вченої ради;

-

поточні питання діяльності вченої ради;

-

питання, запропоновані головою вченої ради або членами вченої ради на
її попередніх засіданнях і підтримані ріш енням вченої ради;

-

питання, запропоновані в період між засіданнями вченої ради комісіями
чи членами вченої ради, підтримані щ онайм енш е третиною складу ради.

3.13. П ропозиції члени ради у письмовій формі з усіма підписами подаю ть
голові вченої ради через секретаря вченої ради не пізніш е, ніж за 5 днів до
планового терм іну засідання.
3.14. П итання інф ормаційного чи ф ормального характеру, які не вимагаю ть
обговорення та розгорнутого ріш ення, вклю чаю ться в пункт "Різне" порядку

денного. П ропозиції щ одо питань цього пункту подаю ть члени вченої ради і
погодж ую ть їх з головою ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання вченої
ради.
3.15. Голова вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку
денного питань, які повинні бути розглянуті вченою радою .
3.16. В чена рада на початку засідання приймає порядок денний.
3.17. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного,
необхідна проста більш ість голосів.
3.18. П орядок денний позачергового засідання вченої ради визначає голова
вченої ради, скликаю чи позапланове засідання з власної ініціативи, за
поданням комісій чи членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з
поданням.

4. П рийняття рішень вченою радою
4.1. Вчена рада прийм ає ріш ення з питань, внесених до порядку денного та з
процедурних питань.
4.2. П итання вваж ається процедурним, якщ о ріш ення з цього питання є
обов'язковим для членів вченої ради лиш е на даному засіданні вченої ради.
4.3. Таємним голосуванням приймаю ться ріш ення:
-

про присвоєння вчених звань;

-

про обрання за конкурсом;

4.4. В інш их випадках ріш ення приймаю ться відкритим голосуванням.
4.5. Ріш ення, яке складається з кількох позицій, може гол осуватися разом (як
одна), якщ о ніхто з присутніх не заперечує проти цього.
4.6. Ріш ення щ одо присвоєння вчених звань вваж ається прийнятим, якщ о за
нього проголосувало не менш е три чверті членів вченої ради, які брали
участь в голосуванні. Кворум

підраховується за листом

присутності і

остаточно встановлю ється за кількістю голосів осіб, які брали участь в
голосуванні. Члени вченої ради, які балотую ться на цьому засіданні, участі у

голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховую ться.
Ріш ення вченої ради дійсне протягом одного року.
4.7.

Ріш ення

про

обрання

за

конкурсом

приймаю ться

відповідно

до

Полож ення та П орядку обрання за конкурсом.
4.8. Ріш ення ради вводяться в дію наказами та розпорядж енням и ректора, які
готую ться і подаю ться відповідними підрозділами інституту на підставі
витягу з протоколу.

5. Члени вченої ради
5.1. Свої повноваж ення здійсню ю ть лиш е особисто.
5.2. В носять пропозиції з питань, які потребую ть колективного обговорення і
прийняття рішень.
5.3. В носять пропозиції про зміни порядку денного та ведення засідання
ради.
5.4. Беруть участь в обговоренні питань та вносять пропозиції до проектів
ріш ень ради.
5.5. О держ ую ть від керівників підрозділів необхідні матеріали з питань, що
готую ться на засідання ради та інформацію про хід виконання ріш ень ради і
наказів ректора виданих на підставі цих ріш ень.
5.6. Забезпечую ть виконання ріш ень вченої ради у структурних підрозділах
інституту.
5.7. Беруть участь у всіх засіданнях ради. У випадку немож ливості взяти
участь у засіданні член вченої ради зобов'язаний у письмовій формі завчасно
попередити про це вченого секретаря вченої ради, або протягом тиж ня після
засідання повідомити про причину відсутності голову вченої ради.
5.8. Забезпечую ть ефективну роботу ради, виконую ть покладені на них
обов’язки та доручення ради, своєчасно і точно виконую ть ріш ення ради та
накази, беруть активну участь в складанні плану роботи ради.
5.9. Несуть персональну відповідальність за організацію роботи, яку доручає
рада інституту, а також за виконання своїх об о в’язків.

6. О бов’язки вченого секретаря вченої ради
6.1. Ф ормує план роботи вченої ради на навчальний рік.
6.2. Здійсню є підготовку матеріалів до засідання вченої ради.
6.3. Веде і оф ормлю є протокол засідань.
6.4. Здійсню є підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формує
атестаційні справи здобувачів.
6.5. О рганізовує проведення конкурсу на заміщ ення вакантних посад.
6.6. Готує витяги з протоколів засідань вченої ради.
6.7. К онтролю є хід виконання ріш ень вченої ради.

7. Ч инність положення
7.1. П олож ення набуває чинності з моменту його схвалення вченою радою та
затвердж ення ректором.
7.2. Зміни та доповнення до полож ення розглядає вчена рада та затвердж ує
ректор.

