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1.Загальні положення 

Це Положення регламентує діяльність Вченої ради Приватного закладу 

вищої освіти «АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» 

(далі – Академія). 

Вчена рада є колегіальним органом управління ПЗВО «АРТ 

АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі».  

Вчена рада діє згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», нормативними документами Кабінету Міністрів України, Статутом 

ПЗВО «АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» даним 

Положенням. 

Дане Положення відповідно до Закону України  «Про вищу освіту» 

визначає мету, функції та організаційні засади діяльності Вченої ради ПЗВО 

«АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі». 

 

2. Мета та функції Вченої ради 

Мета діяльності Вченої ради ПЗВО «АРТ АКАДЕМІЯ сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі» – визначення стратегії і перспективних 

напрямів розвитку освітньої та інноваційної діяльності вищого навчального 

закладу, удосконалення навчально-виховної, науково-методичної та 

організаційної діяльності Академії, пошук резервів покращення навчально-

виховного процесу та роботи усіх підрозділів Академії, посилення 

відповідальності за результати їх діяльності. 

До компетенції Вченої ради Академії належать:  

1. визначення стратегії і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Академії; 

2. розроблення і подання загальним зборам трудового колективу 

проекту Статуту Академії, а також рішення про внесення змін і доповнень до 

нього;  

3. ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Академії;  
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4. визначення системи та затвердження процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

5. подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з 

посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади 

проректорів та головного бухгалтера;  

6. обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і 

професорів;  

7. затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного 

рівня вищої освіти та спеціальності; 

8. ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, 

визначення строків навчання на відповідних рівнях; 

9. затвердження зразка та порядку 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; 

10. ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; 

11. оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів 

Академії; 

12. присвоєння вченого звання професора, доцента та старшого 

дослідника і подання відповідного рішення на затвердження до атестаційної 

колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

13. прийняття остаточного 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.  

14. розгляд інших питань діяльності Академії відповідно до його 

Статуту. 

Вчена рада Академії розглядає й інші питання діяльності, зокрема: 

1. розглядає звіти з науково-дослідної та навчально-методичної роботи 

структурних підрозділів Академії; 
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2. дає рекомендації з удосконалення навчальної роботи; 

3. затверджує основні напрямки методичної роботи; 

4. розглядає питання підготовки й видавництва навчальних та 

методичних посібників, іншої навчально-методичної літератури; 

5. визначає основний зміст і напрямки діяльності структурних 

підрозділів; 

6. приймає рішення з життєво-важливих питань діяльності Академії. 

 

3. Склад Вченої ради 

Вчену раду Академії очолює ректор Академії. До складу Вченої ради 

Академії входять за посадами ректор, проректори, директори, комерційний 

директор, декани, учений секретар, головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування Академії, а також виборні представники, які представляють 

науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 

професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших 

працівників Академії і які працюють у ньому на постійній основі. При цьому 

не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу становлять науково-

педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні 

представники з числа студентів. 

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

Виборні представники з числа працівників Академії обираються 

Загальними зборами трудового колективу за поданням структурних 

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

обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

Рішення Вченої ради набирає чинності після затвердження його 

ректором Академії. 

В Академії можуть бути утворені Вчені ради структурних підрозділів, 

повноваження яких визначаються Вченою радою Академії відповідно до його 

Статуту. Вчена рада Академії може делегувати частину своїх повноважень 
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Вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних Вчених рад 

формується на засадах, визначених п. 5.22. Статуту. 

Діловодство Вченої ради веде секретар, який обирається з членів ради 

терміном на один навчальний рік та працює на громадських засадах. 

Склад Вченої ради затверджується наказом ректора Академії. 

 

4. Організація роботи Вченої ради 

Вчена рада Академії утворюється строком на п’ять років. 

Вчена рада проводить свою роботу відповідно до плану, який 

складається на навчальний рік та затверджується на першому засіданні 

Вченої ради. 

Вчена рада скликається не рідше одного разу на два місяці, за 

необхідності проводяться позачергові засідання. 

Усі засідання Вченої ради фіксуються протоколом. Протоколи 

підписуються Головою Вченої ради та секретарем. 

Якщо на засіданні присутні 2/3 членів Вченої ради, то рішення цього 

засідання є дійсним. Рішення Вченої ради приймається більшістю голосів. 

При рівності голосів ухвальним є голос Голови Вченої ради.  

У протоколі фіксується його номер, дата, кількість присутніх, порядок 

денний, короткий зміст виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих 

рішень. До протоколу додаються матеріали з питань, що обговорювалися. 

Організацію роботи з виконання рішень та рекомендацій Вченої ради 

здійснює Голова Вченої ради. З найважливіших рішень Вченої ради 

видаються накази. Ці рішення набувають чинності після підписання 

ректором Академії відповідного наказу. 

Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень 

заслуховуються на чергових засіданнях ради. 

Протоколи засідань Вченої ради зберігаються у справах ПЗВО «Арт 

академії імені Сальвадора Далі» протягом п’яти років. 
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5. Права членів Вченої ради 

Члени Вченої ради мають право затверджувати, відхиляти, вносити 

пропозиції та брати участь у розробці документів, що визначають основні 

напрями діяльності Академії. 

Вчена рада має право проводити перевірку стану та ефективності 

діяльності структурних підрозділів та управління Академії. 

Члени Вченої ради несуть повну відповідальність за прийняті рішення. 

 

6. Прикінцеві положення 

Діяльність Вченої ради припиняється у разі наказу ректора про 

припинення діяльності Академії. 

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться членами Вченої 

ради за ініціативою Голови Вченої ради. 

Рішення про зміни та доповнення до цього Положення приймаються 

більшістю голосів членів Вченої ради і затверджуються на засіданні Вченої 

ради. 


