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РЕГЛАМЕНТ 

Вченої ради Навчально-наукового інституту 

«Інститут державного управління» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

1. Загальні положення  

1.1. Вчена рада Навчально-наукового інституту «Інститут державного 

управління» (далі – ННІ/Інститут) є колегіальним органом управління 

Інституту.  

Її компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон 

України «Про вищу освіту» та Статут Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  

1.2. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом ректора 

терміном на п’ять років.  

1.3. Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженнями 

директора.  

1.4. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у другу середу 

кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Позачергові засідання 

Вченої ради скликують у разі потреби з ініціативи голови Вченої ради або не 

менше третини членів Вченої ради.  

 

2. Проведення засідань Вченої ради  

2.1. Порядок організації засідань Вченої ради  

2.1.1. Чергові засідання Вченої ради Інституту відбуваються згідно з 

планом її роботи на поточний навчальний рік.  

2.1.2. План роботи Вченої ради формує її Голова на підставі пропозицій 

структурних підрозділів, методичної комісії, Студентської ради, виборного 

органу профспілкової організації працівників Інституту, виборного органу 

профспілкової організації здобувачів Інституту.  

5.1.3. План роботи Вченої ради складається на новий навчальний рік і 

затверджується рішенням Вченої ради на останньому засіданні попереднього 

навчального року.  

2.1.4. До плану роботи можуть вноситися корективи. Зміни до 

затвердженого плану роботи Вченої ради вносить голова Вченої ради за 

поданням керівників відповідних структурних підрозділів, методичної 

комісії, Студентської ради, виборного органу профспілкової організації 



працівників Інституту, виборного органу профспілкової організації студентів 

Інституту.  

2.1.5. Про дату та час чергового засідання Вченої ради учений секретар 

Інституту повідомляє членам Вченої ради не пізніше ніж за 5 днів до 

засідання.  

2.1.6. У разі необхідності термінового розгляду питань, що належать до 

компетенції Вченої ради Інституту, може бути скликане позачергове 

засідання Вченої ради.  

2.2. Підготовка матеріалів до засідання Вченої ради  

2.2.1. Підготовлені матеріали до розгляду на Вченій раді надаються 

ученому секретареві Інституту в роздрукованому вигляді з відповідними 

підписами (візами) та в електронному вигляді не пізніше ніж за 10 днів до 

дати засідання.  

2.2.2. Проекти рішень з питань порядку денного надають особи, 

відповідальні за підготовку конкретного питання.  

2.2.3. Проект рішення з питання порядку денного не пізніше ніж за 7 

днів до засідання Вченої ради Інституту обов’язково узгоджується з 

Головою Вченої ради Інституту (або у разі його відсутності – з його 

заступником).  

2.2.4. У проекті рішення Вченої ради обов’язково зазначаються 

відповідальні особи за їх виконання і терміни виконання.  

2.3. Порядок проведення засідань Вченої ради  

2.3.1. Засідання Вченої ради Інституту є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менш 2/3 складу ради.  

2.3.2. Присутність членів Вченої ради Інституту засвідчується у 

підписному листі встановленої форми підписами членів Вченої ради 

Інституту, які присутні на засіданні.  

2.3.3. На засідання Вченої ради можуть запрошуватися керівники 

структурних підрозділів Інституту та інші особи, яких безпосередньо 

стосується питання порядку денного. Присутність цих осіб забезпечують 

керівники структурних підрозділів, які готують питання на розгляд Вченої 

ради.  

2.3.4. Веде засідання Вченої ради Інституту голова Вченої ради, а в разі 

його відсутності – заступник голови.  

2.3.5. Організаційне забезпечення проведення засідань Вченої ради 

здійснює учений секретар Інституту.  

2.4. Ухвалення рішень Вченої ради  

2.4.1. На початку засідання шляхом голосування простою більшістю 

голосів від кількості присутніх на засіданні членів Вченої ради 

затверджуються порядок денний та регламент розгляду окремих питань. Час, 

відведений на розгляд одного питання порядку денного, не повинен 

перевищувати 40 хвилин, для виголошення доповіді надається до 10 

хвилин, на виступ під час обговорення – до 5 хвилин.  



У разі, якщо протягом визначеного регламентом часу рішення не 

було ухвалено, голова Вченої ради або знімає таке питання з розгляду, 

або переносить його розгляд на одне з наступних засідань Вченої ради.  

2.4.2. Перед проведенням голосування голова Вченої ради Інституту 

пропонує склад лічильної комісії.  

2.4.3. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю 

голосів. Якщо здійснюється голосування щодо кандидатури особи, яка є 

членом Вченої ради, то така особа не може бути членом лічильної комісії.  

2.4.4. Питання порядку денного представляють особи, відповідальні за 

їх підготовку.  

2.4.5. Питання про обрання на посади асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів, професорів, рекомендація на посади завідувачів 

кафедр, рекомендації про присвоєння вчених та почесних звань, рекомендації 

щодо відзначення працівників державними, відомчими та університетськими 

нагородами, висунення кандидатів на отримання державних премій та 

стипендій на Вченій раді представляє керівник відповідного структурного 

підрозділу.  

2.4.6. Ухвалення рішень Вченою радою Інституту здійснюється 

відкритим або таємним голосуванням.  

2.4.7. Відкрите голосування може проводитись шляхом підняття однієї 

руки членами Вченої ради або поіменно вголос.  

2.4.8. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених 

чинними нормативно-правовими актами або за рішенням Вченої ради.  

Таємне голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів 

складу Вченої ради Інституту.  

Рішення про проведення таємного голосування з інших питань може 

бути прийняте членами Вченої ради шляхом голосування. Голосування 

здійснюється окремо за кожним питанням. Таємне голосування проводиться 

бюлетенями для таємного голосування, які видаються лічильною комісією 

членам Вченої ради згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної 

комісії також беруть участь у таємному голосуванні.  

2.4.9. Перед роздачею бюлетенів для таємного голосування члени 

лічильної комісії зобов’язані перевірити відповідність кількості бюлетенів в 

конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, що 

залишилися нерозданими, робиться надпис «невикористаний».  

2.4.10. Після проведення таємного голосування члени лічильної комісії 

складають і підписують протокол встановленого зразка. Протоколи засідання 

лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної 

комісії і затверджуються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Вченої ради.  

2.4.11. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 

простою більшістю голосів присутні члени Вченої ради.  

2.4.12. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна 

комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому питанню в окремі 

конверти і надає їх разом зі списком роздачі бюлетенів (з підписами членів 



Вченої ради про отримання бюлетенів) секретарю Вченої ради до матеріалів 

засідання Вченої ради.  

2.4.13. Члени лічильної комісії несуть відповідальність за порядок 

проведення таємного голосування, точний підрахунок бюлетенів, кворуму і 

поданих голосів.  

2.4.14. При порушенні умов голосування рішення Вченої ради 

Інституту є недійсним.  

2.4.15. Рішення Вченої ради вступають у дію після відповідного 

розпорядження директора.  

3. Документація Вченої ради  

3.1. Протоколювання засідань Вченої ради Інституту здійснює секретар 

Вченої ради.  

3.2. Оформлення протоколу засідання Вченої ради Інституту 

здійснюється протягом 4 діб після чергового засідання.  

3.3. Протокол підписується секретарем і Головою Вченої ради 

Інституту.  

3.4. Після підписання протоколу засідання Вченої ради тексти 

ухвалених рішень з головних питань порядку денного розміщуються на 

офіційному веб-сайті Інституту.  

3.5. Копії ухвалених рішень Вченої ради надаються посадовим особам, 

діяльності яких ці рішення безпосередньо стосуються.  

3.6. Протоколи засідань Вченої ради Інституту і матеріали до них 

зберігаються у секретаря Вченої ради Інституту.  

3.7. Протоколи засідання Вченої ради Інституту вносять до 

номенклатури справ Університету, їх облік і передача до архіву здійснюється 

секретарем Вченої ради у встановленому порядку.  

3.8. Витяги з протоколів за запитом надаються секретарем Вченої ради 

після підпису заступника голови Вченої ради Інституту.  

3.9. Член Вченої ради Інституту має право ознайомлюватися з 

протоколами засідань та отримувати копії цих документів.  

3.10. Засідання Вченої ради Інституту може фіксуватися за допомогою 

технічних засобів у разі потреби. Записи засідань зберігаються у секретаря 

Вченої ради Інституту протягом року після дати проведення зафіксованого за 

допомогою технічних засобів засідання. 


