
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про вчену раду Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

 

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 

23.03.1996 року № 100/96–ВР (100/96–ВР), «Про вищу освіту» від 01.07.2015 року 

№ 2984–ІІІ (2984–14), Статуту університету. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Вчена рада університету є колегіальним органом і створюється для 

вирішення основних питань його діяльності. Склад вченої ради затверджується 

наказом ректора протягом п’яти робочих днів із дня закінчення повноважень 

попереднього складу вченої ради.  

1.2. Вчену раду університету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням із числа членів вченої ради Університету, які мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. 

1.3. До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор, 

проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, 

учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування, виборних органів первинних профспілкових організацій 

працівників Університету та виборні представники, які представляють наукових, 

науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 

професорів, докторів філософії, докторів наук за квотою по одному представнику 

від кожної кафедри, факультету, навчально-наукового інституту. 
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До складу вченої ради входять виборні представники, які представляють 

інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі, виборні 

представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів за квотою, 

визначеною вченою радою Університету. Керівники органів студентського 

самоврядування Університету, керівники виборних органів первинних 

профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів 

студентського самоврядування Університету. 

 1.4. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники 

організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради 

мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш 

як 10 відсотків – виборні представники із числа студентів. 

1.5. Виборні представники із числа працівників Університету обираються 

вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального 

закладу – конференцією трудового колективу – за поданням структурних 

підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники із числа студентів 

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

1.7. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього її складу. 

1.8. Вчена рада Університету діє на підставі Статуту Університету, згідно з 

цим Положенням і відповідно до Закону України «Про вищу освіту». 

1.9. Засідання вченої ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере 

участь не менше двох третин її складу. Рішення приймаються простою більшістю 

її присутніх. 

1.10. Термін повноваження вченої ради Університету – п’ять років.  

1.11. У процесі діяльності вченої ради можлива ротація її членів. Склад вченої 

ради університету або внесення змін до її складу затверджує ректор Університету 

відповідним наказом на підставі рішення вченої ради, прийнятого простим 

відкритим голосуванням. За необхідності – введення членів до складу вченої ради 

здійснюється шляхом представлення кандидатури на підставі подання колективом 

кафедри, рішення вченої ради інституту (факультету) або ректором Університету.  



1.11. Періодичність засідань вченої ради визначається головою вченої ради та 

планом роботи, як правило, один раз на місяць, але не менш ніж вісім разів на рік.  

У разі необхідності розгляду термінових питань і прийняття відповідних 

рішень може відбутись позачергове засідання вченої ради Університету. 

1.12. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора 

Університету. 

 

2. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

2.1. Вчена рада Університету: 

2.1.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності Університету; 

2.1.2. розробляє і подає конференції трудового колективу Університету проєкт 

Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього; 

2.1.3. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої освіти; 

2.1.4. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

2.1.5. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах; 

2.1.6. ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів; 

2.1.7 ухвалює Положення про структурні підрозділи Університету 

2.1.8. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності; 

2.1.9. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання на відповідних рівнях; 

2.1.10. затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу 

освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів; 



2.1.11. ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; 

2.1.12. ухвалює річний звіт з наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Університету; 

2.1.13. 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; 

2.1.14. 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; 

2.1.15. приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, 

виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування 

вступників на навчання; 

2.1.16. має право вносити подання про відкликання керівника Університету з 

підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке 

розглядається конференцією трудового колективу Університету; 

2.1.17. розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його 

Статуту; 

2.1.18. розглядає подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення 

з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади 

проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів і головного бухгалтера;  

2.1.19. обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів 

інститутів, фахових коледжів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів, директора бібліотеки; 

2.1.20. розглядає питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності;  

2.1.21. приймає рішення про рекомендацію наукових і науково-педагогічних 

працівників у дійсні члени та члени-кореспонденти Національної Академії наук 

України, Національної Академії педагогічних наук України і інших галузевих 



академій наук; 

2.1.22. висуває та представляє кандидатури до державних і урядових нагород, 

присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора, Почесного 

доктора Університету та нагородження нагрудними знаками, відзнаками 

Міністерства освіти і науки України; 

2.1.23. висуває та представляє кандидатури молодих учених до Премій 

Верховної Ради і Президента України, Національної академії наук і державних 

академій наук. 

2.1.24. висуває та представляє наукові розробки і проєкти на здобуття 

державних, національних і міжнародних премій;  

2.1.25. виносить рекомендації щодо видання монографій, підручників, 

навчальних посібників, інших видань наукового та науково-популярного 

характеру тощо;  

2.1.26. виносить рекомендації щодо участі в конкурсах на присудження 

Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних 

посібників до відзнаки; 

2.1.27. схвалює рішення про відкриття докторантури, створення 

спеціалізованих вчених рад; 

2.1.28. виносить рекомендації для вступу до докторантури;  

2.1.29. приймає рішення про зарахування до докторантури та призначення 

наукових консультантів; 

2.1.30. затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора 

філософії (PhD), доктора наук; 

2.1.31. рекомендує щодо надання творчої відпустки для завершення роботи 

над дисертацією;  

2.1.32. розглядає і подає ректорові пропозиції стосовно складу і повноважень 

дорадчих органів університету – науково-методичної і науково-технічної рад; 

2.1.33. заслуховує звіти про роботу вчених рад навчально-наукових інститутів, 

факультетів, про наукову, науково-методичну та науково-педагогічну роботу 

кафедр, факультетів; 



2.1.34. розглядає роботу приймальної комісії, Державних екзаменаційних 

комісій, профорієнтаційної та агітаційної роботи;  

2.1.35. обговорює рейтингову оцінку діяльності структурних підрозділів та 

науково-педагогічних працівників університету.  

 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. Голова вченої ради Університету:  

3.1.1. Представляє вчену раду у взаємовідносинах з органами державної влади, 

організаціями, підприємствами та громадськими об’єднаннями; 

 3.1.2. Очолює й координує роботу вченої ради Університету, спрямовує її 

роботу на забезпечення наукової, науково-педагогічної та організаційної 

діяльності Університету, контролює виконання рішень вченої ради Університету.  

3.1.3. З метою реалізації рішень вченої ради Університету, ухвалених на 

засіданні, видає відповідні нормативні документи.  

3.1.4. Підписує протоколи вченої ради Університету. 

3.1.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Університету та цим 

Положенням. 

3.1.6. У разі відсутності голови вченої ради з поважних причин, його обов’язки 

покладаються на першого проректора. 

 3.2. Cекретар вченої ради Університету:  

3.2.1. Формує проєкт порядку денного засідання вченої ради Університету, 

подає його на затвердження голові вченої ради Університету й доводить до відома 

всіх учасників засідання.  

3.2.2. Забезпечує підготовку проведення засідань, зокрема комплектує 

матеріали, необхідні для реалізації порядку денного засідання, узгоджує їх з 

головою вченої ради Університету.  

3.2.3. Відповідає за формування атестаційних справ кандидатів на присвоєння 

вчених звань професора та доцента, нагородних справ науково-педагогічних 



працівників та інших співробітників Університету, поданих на присвоєння 

почесних звань, відзначення державними й недержавними нагородами, преміями 

тощо.  

3.2.4. Секретар вченої ради Університету готує документацію для таємного 

голосування, протоколи засідань вченої ради Університету та витяги з них, 

проєкти планів роботи вченої ради; засвідчує списки наукових праць працівників, 

аспірантів і здобувачів наукових ступенів (на основі поданих оригіналів праць); 

забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної з роботою 

вченої ради, та виконує інші завдання, пов’язані з діяльністю вченої ради 

Університету.  

3.2.5. Здійснює контроль за виконанням рішень вченої ради та координує 

оперативне висвітлення роботи вченої ради Університету.  

3.2.6. У разі відсутності секретаря вченої ради університету з поважних 

причин, його обов’язки покладаються на члена вченої ради наказом ректора 

Університету на період не більше трьох місяців.  

 

3.3. Члени вченої ради Університету:  

3.3.1. Забезпечують єдність та колегіальність діяльності вченої ради 

Університету, несуть відповідальність за ухвалення рішень та їх реалізацію з 

урахуванням інтересів колективів, які вони представляють на засіданнях вченої 

ради Університету.  

3.3.2. Свої повноваження здійснюють лише особисто.  

3.3.3. Здійснюють підготовку матеріалів на засідання вченої ради Університету 

відповідно до плану роботи у порядку, встановленому цим Положенням. 

3.3.4. . Беруть участь у розгляді питань на засіданнях вченої ради Університету 

та забезпечують виконання рішень вченої ради Університету у структурних 

підрозділах Університету. 

3.3.5. У разі відсутності на засіданні вченої ради без поважних причин члена 

вченої ради до нього може бути застосовано дисциплінарне стягнення. 

3.4. Члени вченої ради мають право: вносити питання на розгляд вченої ради; 



пропозиції до рішень вченої ради; висловлювати свою волю під час голосування 

та на забезпечення таємності голосування; робити запити ректору щодо 

вирішення питань організації освітньої, наукової, фінансово-господарської 

діяльності Університету та перспектив їх розвитку; на отримання інформації щодо 

діяльності та розвитку Університету.  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

4. Організаційні форми роботи вченої ради Університету: 

4.1. Організаційною формою роботи вченої ради університету є планові й 

позачергові засідання, а також дистанційні засідання в режимі відеоконференції.  

4.2. Голова вченої ради оголошує про відкриття засідання ченої ради 

Університету на початку роботи, про закриття – після розгляду останнього 

питання порядку денного.  

4.3. Планові засідання вченої ради Університету відбуваються відповідно до 

затвердженого плану роботи вченої ради Університету зазвичай один раз на 

місяць, проте не рідше одного разу на два місяці (за винятком канікулярного 

періоду). Засідання вченої ради Університету проводять у передостанній четвер 

кожного місяця, якщо інший термін не визначений головою вченої ради 

Університету.  

4.3.1. Голова вченої ради Університету може ухвалити рішення про зміну дати 

й часу проведення засідання вченої ради.  

4.3.2. Про перенесення планового засідання та нову дату проведення членів 

вченої ради Університету інформують не пізніше ніж за один день до засідання.  

4.4. Позачергові засідання вченої ради Університету.  

4.4.1. Засідання вченої ради Університету можуть проводитися позачергово. 

Позачергові засідання вченої ради Університету скликаються за ініціативою 

ректора, голови Вченої ради або однієї третини членів її складу. Умотивовані 

вимоги про скликання позачергового засідання, підписані ініціаторами, разом із 

порядком денним і проєктами документів, пропонованими до розгляду, подають 



голові вченої ради Університету.  

4.4.2. Розпорядження голови вченої ради Університету про скликання 

позачергового засідання, дату, час і місце його проведення повідомляють 

кожному членові вченої ради Університету терміново шляхом усного чи 

письмового повідомлення.  

4.5.  Порядок організації засідань вченої ради Університету. 

4.5.1. Проєкт календарного плану засідань вченої ради Університету на 

навчальний рік готує секретар Вченої ради Університету з урахуванням 

пропозицій членів Вченої ради Університету та структурних підрозділів 

Університету.  

4.5.2. План роботи вченої ради Університету ухвалюється на засіданні членів 

вченої ради Університету, затверджується головою вченої ради Університету. 

Затверджений план роботи вченої ради розміщується на офіційному сайті 

Університету. Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням 

голови вченої ради Університету на підставі відповідного клопотання.  

4.5.3. Порядок денний засідань вченої ради університету формується ученим 

секретарем з урахуванням пропозицій ректора, проректорів, керівників 

структурних підрозділів Університету.  

4.5.4. Порядок денний засідання вченої ради Університету має містити 

інформацію про дату та місце проведення засідання, перелік питань для розгляду, 

прізвища доповідачів, членів комісії, які вивчали планове питання. Питання 

інформаційного та процедурного характеру, а також оперативні питання й 

повідомлення членів вченої ради Університету щодо діяльності Університету 

включають до пункту «Різне» порядку денного.  

4.5.5. Матеріали до чергового засідання вченої ради Університету не пізніше 

ніж за п’ять календарних днів до засідання подають секретареві вченої ради 

Університету у роздрукованому вигляді з відповідними візами проректорів за 

напрямами.  

4.5.6. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до 

засідання вченої ради Університету покладається на керівників структурних 



підрозділів або інших співробітників Університету, визначених у порядку 

денному як доповідачі. Матеріали, що надійшли пізніше встановленого терміну, 

можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише за рішенням 

голови вченої ради Університету.  

4.5.7. Документи та матеріали, необхідні для забезпечення роботи вченої ради 

Університету, тиражують відповідні структурні підрозділи й передають 

секретареві вченої ради Університету не пізніше ніж за один календарний день до 

засідання. 

4.6. Ухвалення та скасування рішень вченої ради Університету. 

4.6.1. Вчена рада Університету ухвалює рішення винятково на її засіданнях 

після обговорення питань простою більшістю голосів присутніх членів вченої 

ради Університету.  

4.6.2. Рішення вченої ради Університету ухвалюють шляхом відкритого 

голосування та у випадках, передбачених чинним законодавством та цим 

Положенням, шляхом таємного голосування за допомогою бюлетенів. Таємне 

голосування здійснюють члени вченої ради Університету особисто через подання 

бюлетенів. Результати таємного голосування оголошує голова Лічильної комісії.  

4.6.3. Рішення ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та 

старшого дослідника; обрання за конкурсом на посади директорів навчально-

наукових інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів кафедр, 

директора бібліотеки, погодження призначення на посади проректорів окремо по 

кожній кандидатурі ухвалюють таємним голосуванням згідно з встановленим 

порядком. Процедуру таємного голосування застосовують в інших випадках, 

передбачених законодавством України і нормативними документами 

Університету, а також у тому разі, якщо за застосування процедури таємного 

голосування для ухвалення рішення з того чи іншого більше половини присутніх 

на засіданні членів вченої ради Університету.  

4.6.4. Голова вченої ради на засіданні вченої ради Університету на підставі 

результатів обговорення та голосування оголошує ухвалене рішення. Рішення 

ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 



засіданні членів вченої ради Університету. У випадку однакової кількості голосів 

«за» і «проти» під час голосування на засіданні вирішальним для ухвалення 

рішення членами вченої ради є голос голови вченої ради.  

4.6.5. За відсутності кворуму для голосування голова вченої ради на засіданні 

переносить голосування на наступне засідання. 

4.6.6. Рішення вченої ради Університету ухвалюють лише з питань, включених 

до порядку денного засідання до початку засідання.  

4.6.7. Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора. 

Уведене в дію наказом ректора рішення вченої ради є підставою для видання 

подальших наказів, ухвалених з основної діяльності Університету тощо.  

4.6.8. Рішення вченої ради Університету можуть бути скасовані виключно 

вченою радою Університету за умови присутності на засіданні двох третин її 

членів. Рішення про скасування результатів голосування за ухвалу чи за інші 

рішення вченої ради Університету в цілому ухвалюється більшістю голосів її 

членів, присутніх на засіданні вченої ради Університету.  

4.7. Лічильна комісія.  

4.7.1. Лічильну комісію обирають для організації таємного голосування членів 

вченої ради Університету і визначення його результатів. Лічильна комісія 

підраховує голоси під час голосування за дорученням вченої ради Університету, у 

разі потреби встановлює присутність членів ради на засіданні, а також розглядає 

звернення членів вченої ради Університету, пов’язані з порушеннями порядку 

таємного голосування чи перешкодами для голосування. 

4.7.2. Лічильну комісію обирає вчена рада Університету на своєму засіданні 

кількістю не менше трьох осіб з членів ради. Лічильна комісія обирає зі свого 

складу голову, за потреби – заступника і секретаря. У роботі Лічильної комісії не 

можуть брати участь члени вченої ради Університету, кандидатури яких унесено 

до бюлетеня для голосування.  

4.8. Бюлетені для таємного голосування.  

4.8.1. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній 

кількості обраних членів вченої ради Університету, виготовляють за 



встановленою формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути 

однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких 

позначок.  

4.8.2. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, 

призначеннях, наданні згоди на призначення включають усі кандидатури на 

посади, які висунуті в порядку, встановленому законодавством та цим 

Положенням, і дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів вчена рада 

Університету приймає без голосування, про що вноситься відповідний запис до 

протоколу засідання вченої ради Університету. Якщо розглядається питання про 

припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного 

голосування вносять прізвище відповідної кандидатури, незалежно від її згоди на 

це.  

4.8.3. Лічильна комісія перед початком голосування опечатує скриньки для 

таємного голосування й забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності 

голосування та вільного особистого волевиявлення членів вченої ради 

Університету.  

4.8.4. Кожному членові вченої ради Університету Лічильна комісія видає один 

бюлетень для таємного голосування. Члени вченої ради засвідчують особистим 

підписом у реєстраційному листі про факт отримання бюлетеня. Голосування 

відбувається шляхом проставлення в бюлетені позначки, що засвідчує 

волевиявлення члена вченої ради, навпроти прізвища кандидата, за якого він 

голосує, або навпроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта. Заповнений 

бюлетень для таємного голосування опускають у скриньку для таємного 

голосування.  

4.8.5. Недійсними вважають бюлетені, у яких підтримано дві й більше 

кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати 

волевиявлення члена ради, та бюлетені, на яких зроблено не передбачені його 

формою написи чи рисунки. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, під час 

підрахунку голосів не враховують, а бюлетені визнають недійсними. 

4.8.6. Рішення за результатами таємного голосування вважають ухваленим, 



якщо за нього подано більшість голосів присутніх членів вченої ради 

Університету відповідно до чинного законодавства та нормативних документів 

Університету. Порядок ухвалення рішення щодо обрання на посаду, призначення, 

присвоєння вченого звання, надання стипендії, інших питань, визначається 

відповідними нормативними документами Університету.  

4.9. Інформування про результати таємного голосування. 

4.9.1. Голова Лічильної комісії доповідає на засіданні вченої ради 

Університету про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку 

голосування та відповідає на запитання членів вченої ради Університету.  

4.9.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія вносить до 

протоколу, який підписують усі її члени. Член Лічильної комісії, який не 

погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, 

яку додають до протоколу засідання Лічильної комісії й оголошують на засіданні 

вченої ради Університету.  

4.9.3. Якщо за результатами таємного голосування ухвалене рішення про 

обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного 

кандидата або рішення з інших питань, передбачених чинним законодавством 

України, голова вченої ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує 

рішення, яке затверджується відкритим голосуванням присутніх членів вченої 

ради Університету.  

4.9.4. Члени Лічильної комісії несуть відповідальність за порядок проведення 

таємного голосування, точний підрахунок кворуму, поданих голосів та бюлетенів. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ 

ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

5.1. Дистанційні засідання вченої ради Університету проводяться виключно з 

міркувань безпеки членів вченої ради Університету в умовах обмежувальних 

заходів на період карантину або з інших обставин, які перешкоджають 

проведенню засідання в звичайному режимі.  

5.2. Рішення про проведення дистанційного засідання приймає голова вченої 



ради.  

 Не пізніше ніж за день до встановленої дати проведення дистанційного 

засідання вченої ради Університету секретар вченої ради направляє кожному 

члену Вченої ради таку інформацію:  

– запрошення з датою та часом проведення засідання, а також з посиланням 

для онлайн доступу до нього: персонально та на корпоративну електронну 

пошту або за допомогою системи електронного документообігу з одночасним 

оприлюдненням на офіційному веб-сайті вченої ради Університету.  

5.3. Секретар вченої ради Університету забезпечує підготовку та проведення 

дистанційного засідання згідно з пунктом 4.3 цього Положення та призначає 

відповідальну особу за технічне забезпечення та ведення засідання в режимі 

відеоконференції з числа співробітників Університету.  

5.4. Член вченої ради Університету вважається присутнім на дистанційному 

засіданні після підтвердження його особи шляхом верифікації його 

корпоративної електронної пошти технічним адміністратором, який передає цю 

інформацію голові та секретарю вченої ради.  

5.5. У разі неможливості прийняття участі (або продовження участі) 

членом вченої ради в дистанційному засіданні з технічних причин (втрата 

зв’язку, перебої у зв’язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), така 

особа заповнює опитувальник з переліком питань, що входять до порядку 

денного та передає його за своїм підписом секретарю вченої ради 

Університету.  

5.6. Протокол дистанційного засідання вченої ради Університету, 

затверджується головою вченої ради, ученим секретарем, а також обраними на 

дане засідання членами лічильної комісії. Запис дистанційного засідання є 

невід’ємною частиною протоколу засідання. 

5.7. Рішення, прийняті на дистанційному засіданні вченої ради університету, 

набирає чинності в тому ж порядку, що рішення, прийняті в звичайному 

режимі.  

 




