
УНІВЕРСИТЕТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректором УНІВЕРСИТЕТУ
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА
ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Д.В. Кушерець ______________
21.01.2021р. (протокол №1)

Київ–2021р.

ВВЕДЕНО В ДІЮ
Наказ від ________

УНІВЕРСИТЕТ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Код  ЄДРПОУ  44021632

+38 (050) 922 53 21

ai-university.com.ua

Email: ai.of.university@gmail.com

UNIVERSITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DIGITALIZATION

Код  ЄДРПОУ  44021632

+38 (050) 922 53 21

ai-university.com.ua

Email: ai.of.university@gmail.com

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Вчену раду УНІВЕРСИТЕТУ ШТУЧНОГО
ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ (далі – Університет) є нормативним
документом, в якому визначені її основні завдання та функції, права і обов’язки
Голови та членів Вченої ради Університету.
1.2. У своїй роботі Вчена рада Університету керується Законом України
“Про вищу освіту”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і
науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Статутом Університету і цим Положенням, а також іншими чинними
нормативно-правовими актами.
1.3. Вчена рада Університету є колегіальним, дорадчим органом при
Університеті і утворюється строком на 5 років.

ІІ. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Вчену раду Університету очолює її Голова, який призначається
Загальними зборами учасників на строк діяльності Вченої ради.
2.2. Персональний та кількісний склад Вченої ради визначається
Загальними зборами учасників.
2.3. До складу Вченої ради входять за посадами: ректор Університету,
проректори, директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів,
директор коледжу, учений секретар, який виконує функції секретаря Вченої
ради, директор бібліотеки, головний бухгалтер, голова Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, голова профспілкової
організації студентів (аспірантів) Університету, а також: представники, які
представляють наукових, науково- педагогічних працівників, завідувачів
кафедр / науково- дослідних лабораторій, професори, доктора філософії,
доктори наук; кандидати наук, інші представники, які представляють
науковий, науково-педагогічний склад Університету. За рішенням Загальних
зборів учасників до складу Вченої Ради входять представники організацій
роботодавців.
2.4. Учений секретар призначається Загальними зборами учасників на
строк діяльності Вченої ради.
2.5. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі: звільнення
з роботи або відрахування з Університету; звільнення (переобрання,
переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді; подання
членом Вченої ради письмової заяви про вихід зі складу Вченої ради; на
підставі рішення Загальних зборів учасників Університету.
2.6. У разі вибуття зі складу Вченої ради Університету її члена, який
входив до її складу за посадою, його заміна здійснюється за рішенням
Загальних зборів учасників Університету.



ІІІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Вчена рада Університету вирішує питання, пов’язані із
забезпеченням належних умов, необхідних для забезпечення результатів
навчання та підготовки фахівців.
3.2. Згідно зі Статутом Університету основними завданнями і функціями
Вченої ради Університету є:
3.2.1. визначати стратегії й перспективні напрями розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Університету;
3.2.2. визначати систему та затверджувати процедури внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;
3.2.3. ухвалювати освітні програми та навчальні плани для кожного рівня
вищої освіти та спеціальності;
3.2.4. ухвалювати рішення з питань організації освітнього процесу,
визначати терміни навчання на відповідних рівнях;
3.2.5. затверджувати зразки та порядок виготовлення власного документу
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;
3.2.6. ухвалювати рішення з питань організації навчально-виховного
процесу; 
3.2.7. ухвалювати основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності; 
3.2.8. оцінювати науково-педагогічну діяльність структурних
підрозділів; 
3.2.9. приймати рішення щодо присвоєння вчених звань професора,
доцента та старшого наукового співробітника з подальшою їхнею
подачею на затвердження до атестаційної колегії центрального
органу виконавчої влади у сфері освіти та науки;
3.2.10. приймати рішення щодо присвоєння звання «Почесний
професор УНІВЕРСИТЕТУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА
ЦИФРОВІЗАЦІЇ»;
3.2.11. приймати 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;
3.2.12. подавати пропозиції щодо відкриття нових напрямів та
спеціальностей; 
3.2.13. розглядати інші питання діяльності Університету відповідно
до його статуту;
3.2.14. розглядати, прийняття рішень (ухвал) щодо організаційної
структури Університету, створення, закриття, реорганізації його
структурних та відокремлених структурних підрозділів;
3.2.15. розглядати пропозиції, приймати рішення (ухвали) з питань
організації навчально-виховного процесу, науково-педагогічної та



наукової діяльності в Університеті, та підводити підсумки щодо
якості підготовлених ними фахівців;
3.2.16. розглядати концепції розвитку спеціальностей та підготовки
фахівців за спеціальностями; 
3.2.17. здійснювати контроль за дотриманням державних стандартів
освіти в Університеті; 
3.2.18. розглядати підсумки міжнародної діяльності Університету;
3.2.19. заслуховувати звіти керівників навчальних та науково-
дослідних підрозділів Університету;
3.2.20. заслуховувати питання щодо стану роботи і розвитку
наукової бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів та
внесення відповідних подань на затвердження керівнику
Університету; 
3.2.21. затверджувати теми кандидатських дисертацій, призначати
наукових керівників та затверджувати індивідуальні плани
аспірантів; заслуховувати питання щодо підготовки і публікації
монографій, збірок наукових праць, підручників та навчальних
посібників; приймати рішення (ухвали) щодо надання творчої
відпустки для завершення роботи над кандидатською дисертацією,
написання підручників, монографій;
3.2.22. затверджувати Правила прийому до Університету відповідно
до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України;
3.2.23. схвалювати план заходів щодо реалізації Концепції освітньої
діяльності Університету;
3.2.24. затверджувати загальноуніверситетські положення, зокрема
Положення про організацію освітнього процесу, Положення про
екзаменаційну комісію, Положення про робочі та дорадчі органи, а
також Положення про структурні підрозділи та ін., вносить до них
зміни та приймати нові редакції;
3.2.25. ухвалювати План роботи Університету, Тематичний план
видань, План та Звіт підвищення кваліфікації (стажування) та ін.;
3.2.26. приймати рішення щодо нагородження медаллю, нагрудним
знаком “За служіння Університету” та ін., присвоєння звань
“Почесний професор Університету”, “Почесний доктор
Університету” та ін.;
3.2.27. приймати рішення щодо представлення наукових розробок та
проєктів на здобуття національних і міжнародних премій;
3.2.28. приймати рішення про надання іменних стипендій студентам
та аспірантам Університету, вирішувати інші питання соціального
забезпечення студентів та аспірантів Університету;
3.2.29. за результатами своєї роботи Вчена рада Університету
вносить відповідні рішення (ухвали), пропозиції, подання,
документи тощо на затвердження Ректору Університету.



ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
4.1. Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і
позапланових).
4.2. Планові засідання Вченої ради відбуваються відповідно до плану
роботи Вченої ради, як правило, щомісяця.
4.3. Позапланове засідання Вченої ради скликається за ініціативи
голови Вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані
вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані
ініціаторами, разом із порядком денним і проєктами документів,
запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження
голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють
кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше, ніж у
триденний термін з дня надходження вимоги про скликання.
4.4. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не
менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань присвоєння вчених
звань – не менше 3/4 її складу. Проєкт порядку денного кожного засідання
Вченої ради складається вченим секретарем.
4.5. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до
розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують
проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із
вченим секретарем Університету.
4.6. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть
персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до
дати засідання Вченої ради) подання вченому секретареві проєктів рішень, у
яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням
термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.
4.7. Питання інформаційного чи формального характеру, які не
вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту “Різне”
порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше,
ніж за день до засідання Вченої ради.
4.8. До порядку денного засідань Вченої ради, передбаченого планом
роботи Вченої ради, можуть вноситися додаткові питання. Питання,
включені до порядку денного засідання, можуть переноситися, змінюватися
чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою.
Пропозиції про внесення змін до затвердженого порядку денного засідання
Вченої ради готують і вносять у такому ж порядку, як і основні питання
порядку денного.
4.9. Пропозиція до проєкту порядку денного засідання Вченої ради,
яка за результатами голосування Вченої ради не отримала простої більшості
голосів присутніх членів Вченої ради, вважається відхиленою.
4.10. Затвердження порядку денного засідання Вченої ради
приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.
4.11. Не пізніше 2 днів до засідання вчений секретар погоджує порядок
денний та проєкти рішень з головою Вченої ради.
4.12. У випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну
можливість розгляду питань вирішують за поданням головуючого більшістю
голосів присутніх членів Вченої ради. Вчений секретар повідомляє членам



Вченої ради та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний
засідання не пізніше ніж за день до його проведення.
4.13. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується
головою Вченої ради та вченим секретарем.
4.14. Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради;
організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу, оголошує
наступного промовця; виносить на обговорення проєкти рішень; робить
офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.
4.15. Вчений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує
оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці
матеріалів до них; готує документи щодо присвоєння вчених звань.
4.16. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного
приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів,
присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у
встановленому порядку. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію
наказами Ректора Університету.
4.17. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників
структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями
ради.
4.18. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як
правило, на Ректора, проректорів відповідно до їх функціональних
обов’язків, вченого секретаря Університету.
4.19. Постійні та тимчасові комісії створюють з урахуванням
Положення про Вчену раду та напрямів діяльності Університету.
4.20. Перелік і персональний склад комісій затверджується на засіданні
Вченої ради простою більшістю голосів.
4.21. Для доповіді надається до двадцяти хвилин, співдоповіді й
заключного слова – до п’яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв,
резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в
обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, виступів
щодо постатейного голосування проєктів Статуту, положень, виступів щодо
кандидатур на посади, внесення пропозицій – дві хвилини. Для пояснень,
обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на
них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається
одна хвилина. Вчена рада, у разі необхідності, може змінювати час,
відведений для основної доповіді.
4.22. Засідання Вченої ради відбуваються, як правило, у приміщеннях
Університету.
4.23. Засідання Вченої ради триває, як правило, не більше 3 годин і у
разі необхідності може бути продовжено головуючими за підтримки простої
більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради.
4.24. Засідання Вченої ради відбуваються українською мовою. За
рішенням голови Вченої ради засідання можна проводити в іншому місці.
4.25. Гласність засідань Вченої ради забезпечується шляхом
оприлюднення її ухвал.


