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П ОЛ О Ж Е Н Н Я
про Вчену раду
Державного вищого навчального закладу
„Донбаський державний педагогічний університет”
1. Відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту” та згідно
зі Статутом Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний
педагогічний університет” для здійснення принципу колегіального керівництва та
вирішення основних питань діяльності Державного вищого навчального закладу
„Донбаський державний педагогічний університет” (далі – Університет) ректор
утворює Вчену раду.
2. Вчена рада Університету є колегіальним органом Університету й
утворюється терміном на п’ять років.
3. Вчена рада Університету формується в такому складі:
3.1. Вчену раду Університету очолює її голова ректор Університету.
3.2. До складу Вченої ради Університету входять:
3.2.1. За посадами: проректори, декани факультетів, директор
відокремленого структурного підрозділу „Горлівський інститут іноземних мов”
(далі – Інститут), заступники директора Інституту, вчений секретар, вчений
секретар Інституту, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера,
директор бібліотеки, керівники органів самоврядування Університету.
3.2.2. Виборні представники, які представляють науково-педагогічних
працівників Університету й обираються з числа завідувачів кафедр, професорів,
докторів наук, доцентів, кандидатів наук.
3.2.3. Виборні представники, які представляють інших працівників
Університету і працюють у ньому на постійній основі.
3.2.4. Виборні представники, які представляють осіб, що навчаються в
Університеті.
3.3. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу
Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють,
виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, обираються
вищим органом студентського самоврядування Університету за такими квотами:

- виборні
представники,
які
представляють
науково-педагогічних
працівників Університету:
1. кафедра логопедії та спеціальної психології
1 особа
2.
кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти
1 особа
3.
кафедра корекційної педагогіки
1 особа
4.
кафедра психології
1 особа
5.
кафедра прикладної психології
1 особа
6.
кафедра математики
1 особа
7.
кафедра менеджменту
1 особа
8.
кафедра управління навчальними закладами
1 особа
9.
кафедра обліку та аудиту
1 особа
10.
кафедра педагогіки вищої школи
1 особа
11.
кафедра алгебри
1 особа
12.
кафедра геометрії та методики викладання математики
1 особа
13.
кафедра фізики
1 особа
14.
кафедра культурології, естетики та історії
1 особа
15.
кафедра російської мови та літератури
1 особа
16.
кафедра української мови та літератури
1 особа
17.
кафедра іноземних мов
1 особа
18.
кафедра загального, германського та слов’янського
мовознавства
1 особа
19.
кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук
1 особа
20.
кафедра музики і хореографії
1 особа
21.
кафедра природничо-математичних дисциплін
1 особа
22.
кафедра теорії і практики початкової освіти
1 особа
23.
кафедра педагогіки
1 особа
24.
кафедра дошкільної освіти
1 особа
25.
кафедра практичної психології
1 особа
26.
кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
1 особа
27.
кафедра методик викладання спортивно-педагогічних 1 особа
дисциплін
28.
кафедра теоретичних та методичних основ фізичного 1 особа
виховання і реабілітації
29.
кафедра медико-біологічних основ охорони життя та цивільного захисту 1 особа
30.
кафедра здоров’я людини та фізичного виховання
1 особа
31.
кафедра загальної психології
1 особа
32.
кафедра педагогіки та методики технологічної та 1 особа
професійної освіти
33. кафедра технології виробів легкої промисловості та 1 особа
дизайну
34. кафедра загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки 1 особа
життєдіяльності

- виборні представники,
працівників Університету:

які

представляють

інших
3 особи
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- виборні представники,
навчаються в Університеті:

які

представляють

осіб,

що
7 осіб

4. Кількісний склад Вченої ради Університету становить 67 осіб, із яких не
менш як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради становлять
науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники
з числа осіб, які навчаються в Університеті.
5.
До компетенції Вченої ради Університету належить:
- подання на конференцію трудового колективу Університету проекту
Статуту, а також змін і доповнень до нього;
- затвердження Положення про Інститут за поданням Вченої ради
Інституту, а також внесення змін і доповнень до нього;
- подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування –
конференції трудового колективу Університету – Положення про Вчену раду
Університету, Вчену раду Інституту, Вчені ради факультетів, а також змін і
доповнень до них;
- вирішення питань про створення, реорганізацію, закриття факультетів,
кафедр, а також зміни найменувань підрозділів;
- ухвалення фінансового плану й звіту Університету та його структурних
підрозділів;
- подання пропозицій ректору Університету щодо призначення та
звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з
посади проректорів і головного бухгалтера;
- обрання на посади таємним голосуванням завідувачів кафедр і
професорів Університету, за винятком завідувачів кафедр і професорів Інституту;
- обрання на посаду таємним голосуванням науково-педагогічних
працівників загальноуніверситетських кафедр;
- ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
- ухвалення рішень із питань організації навчально-виховного процесу;
- розгляд питань підготовки та видання підручників, навчальних
посібників й іншої наукової та навчально-методичної літератури;
- ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
- затвердження тем дисертаційних робіт;
- рекомендація кандидатів до вступу в аспірантуру, докторантуру;
- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів
Університету;
- розгляд звітів про роботу Інституту, факультетів та інших структурних
підрозділів Університету;
- ухвалення рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента
та професора;
- розгляд питань щодо рекомендації кандидатур науково-педагогічних
працівників, аспірантів, студентів на здобуття премій, участі в конкурсах тощо;
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- ухвалення рішень щодо призначення студентам і аспірантам іменних і
персональних стипендій;
- затвердження символіки Університету;
- ухвалення рішень про кандидатури науково-педагогічних та інших
працівників, студентів, які рекомендуються для занесення до Книги Пошани
університету за особливі досягнення в науково-педагогічній і науковій діяльності,
навчанні, особисті заслуги перед Університетом;
- розгляд планів розвитку Університету та його структурних підрозділів;
- мотивоване подання до конференції трудового колективу пропозицій про
дострокове припинення повноважень ректора Університету;
- розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до його
Статуту та законодавства.
6. Засідання Вченої ради Університету відбуваються за планом, що
розробляється кожного року. Засідання Вченої ради проводяться не менш ніж один
раз на місяць. План роботи Вченої ради затверджується ректором Університету
після розгляду його Вченою радою.
7. Порядок денний засідань Вченої ради формується ректором, а також за
пропозиціями її членів, якщо за це проголосувала більшість присутніх членів
Вченої ради.
8. Рішення Вченої ради Університету приймаються за присутності двох
третин її загального складу простою більшістю голосів та затверджуються
ректором.
9. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами та
розпорядженнями ректора Університету, обов’язковими для виконання
викладачами, співробітниками й студентами.
10. Засідання Вченої ради Університету оформлюється протоколом
упродовж 7 днів із дня проведення засідання. Протоколи підписуються головою
Вченої ради та Вченим секретарем і зберігаються постійно.
11. Голова Вченої ради (чи за його вказівкою член Вченої ради) організовує
систематичну перевірку виконання рішень Вченої ради та інформує членів ради
про виконання прийнятих рішень.
Вчений секретар

І.А. Решетова
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