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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Це Положення визначає порядок та процедуру обрання вченої 

ради Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний 

технічний університет» (далі – ДВНЗ «ПДТУ»).  

Вчена рада обирається відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту ДВНЗ «ПДТУ», «Положення про вчену раду ДВНЗ 

«ПДТУ». 

1.2 Кількість членів вченої ради, норму представників у вченій раді 

від структурних підрозділів, громадських організацій та органів 

студентського самоврядування встановлює чинна вчена рада відповідно до 

Закону «Про вищу освіту», Статуту ДВНЗ «ПДТУ», «Положення про вчену 

раду ДВНЗ «ПДТУ». 

1.3 Рішення про скликання та проведення Конференції трудового 

колективу (далі – Конференція) щодо обрання вченої ради ухвалює чинна 

вчена рада за 30 днів до закінчення строку своїх повноважень. Чинна вчена 

рада: 

– визначає дату проведення Конференції трудового колективу і 

студентів для виборів нового складу вченої ради; 

– затверджує порядок денний Конференції; 

– встановлює норму представництва (квоту) у вченій раді від 

структурних підрозділів і громадських організацій та органів студентського 

самоврядування;  

– обирає комісію з виборів вченої ради, її голову. 

1.4 Орган, що організовує вибори вченої ради – Комісія з організації 

виборів вченої ради. 

1.4.1 Вибори нового складу вченої ради організовує Комісія з 

організації виборів вченої ради. 

1.4.2 Кількісний і персональний склад Комісії формується та 

затверджується рішенням вченої ради відкритим голосуванням більшістю 

голосів. 

1.4.3 Керує діяльністю Комісії голова, кандидатура якого 

затверджується ухвалою вченої ради відкритим голосуванням більшістю 

голосів. 

1.4.4 Завдання і повноваження Комісії з організації виборів вченої 

ради: 

– оповіщає колектив ДВНЗ «ПДТУ» про майбутні вибори вченої ради і 

про конкретну дату проведення Конференції; 

– доводить до відома колективу порядок обрання кандидатур до 

нового складу вченої ради, делегатів на Конференцію і норму 

представництва від структурних підрозділів і громадських організацій; 

– визначає, у разі необхідності, об’єднання структурних підрозділів, 

для проведення спільних зборів з висунення кандидатів та вибору делегатів; 

– організовує роботу з обрання делегатів на Конференцію і висунення 
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кандидатів у вчену раду; 

– розглядає витяги з протоколів засідань структурних підрозділів і 

Конференції студентів університету; 

– передає на розгляд Конференції список кандидатів до нового складу 

вченої ради; 

– організовує підготовку бюлетенів для таємного голосування; 

– організовує підготовку Конференції з виборів вченої ради; 

– на всіх етапах створює інформаційне забезпечення виборів вченої 

ради (інформація розміщується на дошках оголошень в приміщеннях та на 

офіційному сайті університету). 

1.4.5 Комісія з виборів вченої ради самостійно розподіляє обов’язки 

своїх членів. 

1.4.6 Засідання Комісії проводяться за необхідністю. Дату засідання 

призначає голова Комісії. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо 

на ньому присутні не менше 2/3 її складу.  

1.4.7 Рішення Комісії щодо виборів вченої ради ухвалюються простою 

більшістю голосів та оформлюються протоколами, які після закінчення 

роботи Комісії передаються до архіву університету на постійне зберігання. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ З ВИБОРІВ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

2.1 Делегати Конференції обираються з числа штатних 

співробітників, студентів, аспірантів і докторантів ДВНЗ «ПДТУ» в 

установленому цим Положенням порядку. 

Члени чинної вченої ради є делегатами Конференції з виборів вченої 

ради, але не можуть становити більше, ніж 50 відсотків від загального числа 

делегатів Конференції. 

2.2 Громадські студентські організації ДВНЗ «ПДТУ» представляють 

своїх кандидатів згідно з квотою, що затверджується вченою радою. 

2.3 Порядок обрання делегатів Конференції і висунення кандидатів 

до складу вченої ради: 

2.3.1 Делегати Конференції з виборів вченої ради та кандидати до 

складу вченої ради обираються: 

– на зборах трудових колективів у структурних підрозділах; 

– на вчених радах факультетів і навчально-наукових інститутів, що є 

структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ»; 

– на Конференції студентів університету.  

Рекомендується висувати кандидатами до складу вченої ради 

керівників підрозділів, завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, 

докторів наук. 

Можливе об’єднання структурних підрозділів ДВНЗ «ПДТУ» для 

проведення загальних зборів згідно з нормами представництва. 

2.3.2 Голосування щодо висунення кандидатів до нового складу вченої 

ради може бути відкритим або таємним. Конкретний вид голосування 
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затверджується зборами структурних підрозділів, вченими радами 

факультетів і навчально-наукових інститутів, що є структурними 

підрозділами ДВНЗ «ПДТУ» або Конференцією студентів університету. 

2.3.3 Головою зборів є керівник структурного підрозділу (один із 

керівників об’єднання структурних підрозділів), секретар обирається з числа 

співробітників. 

2.3.4 Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше, 

ніж 2/3 його складу. Кандидат вважається висунутим, якщо за нього 

проголосувало не менше, ніж 50 відсотків учасників зборів. 

2.3.5 Повноваження делегатів Конференції з виборів вченої ради 

підтверджуються витягами із протоколів загальних зборів, які проводяться у 

структурних підрозділах, на вчених радах факультетів і навчально-наукових 

інститутів, що є структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ», на Конференції 

студентів університету. Витяги із протоколів зборів підписуються головою й 

секретарем зборів і подаються до Комісії з організації виборів вченої ради 

протягом одного робочого дня після проведення загальних зборів. 

2.4 Відповідальними за проведення зборів з обрання делегатів на 

Конференцію та висунення кандидатів на обрання до вченої ради є керівники 

відповідних структурних підрозділів і громадських організацій. 

2.5 Строки висування кандидатів до вченої ради від структурних 

підрозділів встановлюється та затверджується Комісією з організації виборів 

до вченої ради. 

2.6 Документи щодо висунення кандидатів до вченої ради від 

структурних підрозділів, терміни і порядок їх подання: 

2.6.1 Ухвали загальних зборів колективів структурних підрозділів про 

висунення кандидатів до вченої ради відповідно до затверджених норм 

представництва оформлюються протоколами та витягами із протоколів 

загальних зборів з підписами голови та секретаря зборів.  

2.6.2 Ухвала Конференції студентів університету про висунення 

кандидатів до вченої ради відповідно до затверджених норм представництва 

оформлюється протоколом та витягом із протоколу Конференції студентів 

університету з підписами голови та секретаря Конференції студентів. 

2.6.3 Витяг із протоколу засідання подаються в Комісію з організації 

виборів до вченої ради протягом одного робочого дня після проведення 

загальних зборів.  

2.7 Інформація про дату проведення Конференції публікується за 

30 днів до дня її проведення. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ З ВИБОРІВ 

ВЧЕНОЇ РАДИ 

 

3.1 Конференція правомочна, якщо в ній беруть участь не менше 

2/3 від обраних делегатів. 

3.2 Конференцію з виборів вченої ради відкриває голова Комісії з 
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виборів нового складу вченої ради, який керує роботою Конференції: 

– на підставі даних про реєстрацію делегатів Конференції ставить на 

відкрите голосування рішення про початок роботи Конференції; 

– пропонує мандатній комісії підтвердити повноваження делегатів і 

легітимність Конференції; 

– ставить на затвердження порядок денний і регламент роботи 

Конференції, які ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів; 

– пропонує обрати президію в кількості не менше, ніж три особи, у 

тому числі секретаря Конференції з виборів вченої ради, шляхом відкритого 

голосування; 

– оголошує список кандидатів до складу вченої ради, проводить їх 

обговорення; 

– організує вибори лічильної комісії; 

– проводить процедуру таємного голосування; 

– здійснює процедуру оголошення та затвердження результатів 

таємного голосування; 

– забезпечує і контролює ведення протоколу Конференції; 

– закриває Конференцію. 

3.3 Лічильна комісія обирається Конференцією відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. Лічильна комісія проводить перше 

засідання, на якому обирає голову та секретаря лічильної комісії. 

Протокол № 1 засідання лічильної комісії з виборів голови та секретаря 

затверджується Конференцією відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів. 

3.4 Голосування з виборів нового складу вченої ради проводиться 

таємно за єдиним списком кандидатів, висунутих структурними 

підрозділами і Конференцією студентів університету. Прізвища кандидатів у 

списку подаються в алфавітному порядку (у списку зазначається прізвище, 

ініціали, посада (для студентів – група). 

Затвердження списку для таємного голосування кандидатів до складу, 

які обираються до вченої ради, здійснюється відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів делегатів Конференції. 

3.5 Після затвердження списку для таємного голосування і складу 

лічильної комісії лічильна комісія організує видачу бюлетенів для таємного 

голосування. Бюлетені видаються делегатам за умови пред’явлення мандату 

делегата Конференції.  

3.6 Кандидат вважається обраним членом до складу вченої ради, 

якщо при таємному голосуванні за нього проголосувало більше, ніж 

50 відсотків делегатів, присутніх на Конференції (за наявності не менше 

2/3 складу делегатів). 

3.7 Після підрахунку голосів лічильна комісія укладає протокол № 2 

(результати виборів до нового складу вченої ради), який затверджується 

Конференцією відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 
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4. ПОРЯДОК ВСТУПУ В ПОВНОВАЖЕННЯ НОВООБРАНОЇ ВЧЕНОЇ 

РАДИ 

 

4.1 Склад нової вченої ради оголошується наказом ректора не 

пізніше, ніж 7 днів з моменту ухвали рішення Конференцією. 

4.2 Засідання вченої ради може скликатися після видання наказу про 

новий склад вченої ради. 

 

5. ПОПОВНЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ЗАМІСТЬ ВИБУЛИХ 

ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ У ПЕРІОД ТЕРМІНУ ЙОГО ДІЇ 

 

5.1 У разі звільнення, виключення з облікового складу або 

відрахування з ДВНЗ «ПДТУ» член вченої ради автоматично вибуває з його 

складу. 

Член вченої ради може вийти з його складу за особистою заявою. 

Члени вченої ради, які входять до його складу за посадою, при 

переході на іншу роботу також вибувають з її складу. 

5.2 У період терміну дії вченої ради введення його нових членів 

замість вибулих проводяться шляхом довиборів на Конференції або 

кооптуванням (без проведення додаткових виборів Конференцією) вченою 

радою ДВНЗ «ПДТУ», яким таке право може бути делеговано 

Конференцією. 

  


