


2.2.  Вибори  до  складу  Вченої  ради  починаються  за  30  календарних  днів  до
закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
2.3.  Вчена  рада  проводить  засідання  не  менше  одного  разу  на  місяць  (як
правило в останній вівторок місяця) відповідно до затвердженого плану роботи
Вченої ради.
2.4. Порядок денний засідань Вченої ради формується секретарем Вченої ради з
урахуванням  пропозицій  Вчених  рад  факультетів,  науково-навчальних  та
науково-дослідних інститутів, ректорату, членів Вченої ради та узгоджується з
головою Вченої ради.
2.5. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менше  2/3  складу  ради.  Рішення  приймається  простою  більшістю  голосів
присутніх відкритим або таємним голосуванням. 
2.6.  Рішення,  як  правило,  приймаються  відкритим  голосуванням.  Таємне
голосування  проводиться  при  обранні  голови  Вченої  ради,  при  обранні  на
посади  деканів  факультетів,  директорів  навчально-наукових  інститутів,
завідувачів  кафедр,  професорів,  директорів  науково-дослідних  інститутів,
директора  наукової  бібліотеки,  при  присвоєнні  вчених  звань,  а  також  при
поданні робіт на здобуття національних та міжнародних премій.
2.7.  У  разі  відсутності  голови  Вченої  ради,  головуючим  на  засіданні  є
призначений член ради за рішенням Вченої ради.
2.8. Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора.
2.9.  При  Вченій  раді  можуть  створюватися  постійні  та  тимчасові  комісії,
перелік та склад яких визначається Вченою радою.
2.10. Вчена рада має наступні повноваження:
– визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та
інноваційної діяльності ОНУ імені І.І.Мечникова;
– розробляє  і  подає  вищому  колегіальному  органу  громадського
самоврядування проект Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень
до нього;
– ухвалює  фінансовий  план  і  річний  фінансовий  звіт  ОНУ  імені
І.І.Мечникова;
– створює фінансово-бюджетну комісію;
– визначає  систему  та  затверджує  процедури  внутрішнього  забезпечення
якості вищої освіти;
– ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних
органах  центрального  органу  виконавчої  влади  у  сфері  казначейського
обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
– розглядає  подання  ректора  ОНУ  імені  І.І.Мечникова  щодо  утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
– обирає  за  конкурсом  таємним  голосуванням  на  посади:  деканів
факультетів,  директорів  інститутів,   колледжу,  директорів  науково-дослідних
інститутів, завідувачів кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки;
– затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої
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освіти та спеціальності;
– ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки
навчання на відповідних рівнях;
– 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  та
інноваційної діяльності;
– на  підставі  щорічних звітів  деканів  факультетів  (директорів  інститутів,
коледжу) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
– присвоює  вчені  звання  професора,  доцента  та  старшого  наукового
співробітника і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії
МОН України;
– присвоює почесні звання, відповідно до Положення «Про статус вченого
ступеня  «Почесний  доктор (Honoris Causa)  ОНУ  імені  І.І.Мечникова»  та
Положення «Про статус звання «Почесний професор ОНУ імені І.І.Мечникова».
– визначає  норми  представництва  делегатів  на  конференцію  трудових
колективів від структурних підрозділів ОНУ імені І.І.Мечникова;
– приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу
освіту,  наукові  ступені та вчені  звання під час прийняття на роботу науково-
педагогічних,  наукових,  педагогічнихта  інших  працівників,  а  також  під  час
зарахування вступників на навчання;
– має  право  вносити  подання  про  відкликання  ректора  з  підстав,
передбачених  законодавством,  цим  статутом,  контрактом,  яке  розглядається
вищим  колегіальним  органом  громадського  самоврядування  ОНУ імені
І.І.Мечникова; 
– вирішує питання про членство у Міжнародній асоціації університетів та
інших міжнародних товариствах і організаціях;
– розглядає інші питання діяльності ОНУ імені І.І.Мечникова.

2.11. Вчена рада дає рекомендації ректору щодо:
– структури ОНУ імені І.І.Мечникова і структури його управління;
– відкриття аспірантури і докторантури з відповідних спеціальностей;
– використання бюджетних та позабюджетних коштів;
– використання майна, переданого ОНУ імені І.І.Мечникова у володіння,

користування та розпорядження згідно з чинним законодавством;
– створення асоціацій, комплексів, союзів та інших об'єднань, у тому числі

з підприємствами, установами й громадськими організаціями відповідно
до законодавства;

– укладання  договорів  між  ректором,  студентською    профспілкою  й
органами студентського самоврядування;

– створення  структурних  підрозділів  університету,  що  надають  платні
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освітні послуги;
– визначення заходів матеріального та морального стимулювання праці;
– розгляд інших питань  кадрової,  навчальної,  науково-технічної  політики

відповідно до його Статуту.
3.  В ОНУ імені І.І.Мечникова можуть бути утворені Вчені  ради структурних
підрозділів, повноваження яких визначаються Вченою радою. Вчена рада може
делегувати частину своїх повноважень Вченим радам структурних підрозділів. 
3.1.  Склад  Вчених  рад  структурних  підрозділів  формується  на  засадах,
визначених частинами третьою і четвертою статті 36 Закону України «Про вищу
освіту». До складу входять: голова – декан факультету  (директор інституту),
заступники  декана  (директора),  завідувачі  кафедр,  секретар  вченої  ради,
керівники виборних органів первинних профспілкових організацій працівників,
керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та
аспірантів та керівники органів самоврядування факультету (інституту), а також
виборні  представники,  які  представляють  науково-педагогічних працівників  і
обираються  загальними зборами факультету  (інституту)  із  числа  професорів,
докторів  наук  (як  виняток,  доцентів)  за  квотами  встановленими  зборами
факультету  (інституту),  з  пропорційним  представництвом  від  кафедр).  При
цьому не менш як 75 % загальної кількості її складу мають становити науково-
педагогічні та наукові працівники та не менше як 10 % студенти та аспіранти. У
разі відсутності голови засідання, за його рекомендацією, засідання проводить
його  заступник.  Термін  повноважень  вченої  ради  –  5  років.  Вчена  рада
проводить засідання не менше одного разу на місяць.
3.2. Порядок денний засідання Вченої ради структурного підрозділу формується
деканом  факультету  (директором  інституту)  з  урахуванням  пропозицій
керівників кафедр та членів Вченої ради підрозділу. 
3.3. До компетенції Вченої ради факультету (інституту) належить:

– ухвалення планів і програм навчання;
– вирішення питань організації навчально-виховного процесу;
– визначення загальних напрямів наукової діяльності;
–   обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів,

старших викладачів, доцентів;
–  рекомендація  науково-педагогічних  та  наукових  працівників

факультету  (інституту)  щодо:  присвоєння   вчених  та  почесних
звань;  обрання  за  конкурсом  на  посади  завідувачів  кафедри  та
професорів  з  урахуванням  пропозицій  трудових  колективів
кафедри; 

– рекомендації щодо вступу до докторантури та аспірантури;
– ухвалення  звітів  керівників  структурних  підрозділів,  завідувачів

кафедр, відділень факультету/інституту;
–   розподіл фонду держбюджетного фінансування наукових  досліджень

та  інших  коштів,  які  є  в  розпорядженні  структурних  підрозділів,
обговорення фінансових звітів їхніх керівників із питань витрати цих
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коштів;
– розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз

фахової підготовки студентів;
– розгляд питань про зміни у структурному підрозділі.

3.4. Рішення Вченої ради структурного підрозділу набувають чинності, якщо за
них  проголосувала  більшість  членів  ради  та  обов’язкові  для  виконання
співробітниками цього підрозділу.

Схвалено на засіданні Вченої ради ОНУ імені І.І.Мечникова
(протокол №3 від 25.11.2014 року).
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