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П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про Вчену раду Галицького коледжу 

імені В’ячеслава Чорновола 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.Вчена рада Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (далі – 

Вчена рада Коледжу) є колегіальний орган управління Коледжу. Її 

компетенцію, склад та термін повноважень визначають Закон України «Про 

вищу освіту», Статут Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола та це 

Положення. Положення схвалює Вчена рада Коледжу та затверджується 

відповідним наказом директора Коледжу. Зміни та доповнення до положення 

затверджуються Вченою радою Коледжу 

1.2. До Вченої ради Коледжу входять посадові особи та виборні члени, які 

вводяться до складу Вченої ради відповідно до цього Положення. 

Персональний склад Вченої ради Коледжу затверджується наказом директора 

Коледжу – протягом 5 робочих днів з дати проведення засідання Загальних 

зборів трудового колективу Коледжу, яким прийнято рішення про формування 

персонального складу Вченої ради або 5 робочих днів з дати закінчення 

повноважень попереднього складу Вченої ради Коледжу. 

1.3.Вчена рада Коледжу утворюється строком на п’ять років. 

1.4. Вчена рада Коледжу збирається на засідання не рідше, ніж один раз 

на 2 місяці (за винятком канікулярного періоду). 

1.5. Рішення Вченої ради Коледжу вводяться в дію наказами директора 

Коледжу.  

1.6. Засідання Вченої ради Коледжу, як правило, відкриті для усіх 

працівників та осіб, які здобувають освіту у Коледжі. За спільним поданням 

голови Вченої ради Коледжу і директора Коледжу та за ухвалою Вченої ради 

Коледжу можуть скликатися закриті засідання Вченої ради Коледжу. 
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1.7. У засіданнях Вченої ради Коледжу мають право брати участь особи, 

запрошені головою Вченої ради Коледжу, які не працюють у Галицькому 

коледжі імені В’ячеслава Чорновола. 

1.8. Позачергові засідання Вченої ради Коледжу скликаються у разі 

потреби з ініціативи Голови Вченої ради або не менше третини членів Вченої 

ради Коледжу. 

 

2. Компетенція Вченої ради Коледжу 

Вчена рада Коледжу:  

2.1. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Коледжу, подає відповідні документи для 

затвердження Загальним зборам трудового колективу Коледжу, а також у 

межах своїх повноважень реалізує стратегію розвитку Коледжу;  

2.2. розробляє і подає на затвердження Загальних зборів трудового 

колективу Коледжу проект Статуту Коледжу, а також рішення про внесення 

змін і доповнень до нього; 

2.3. затверджує нормативні документи Коледжу у межах своєї 

передбаченої законодавством компетенції, у тому числі Положення про 

організацію освітнього процесу, Положення про екзаменаційну комісію, 

Положення про факультет, Положення про робочі та дорадчі органи та Правила 

прийому до Коледжу тощо; 

2.4. ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Коледжу; 

2.5. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості надання освітніх послуг; 

2.6. ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 

територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських 

установах; 

2.7. ухвалює за поданням директора Коледжу рішення про утворення, 

реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Коледжу; 
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2.8. затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності; 

2.9. обирає шляхом таємного голосування за конкурсом на посади 

деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки; 

2.10. ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 

строки навчання в Коледжі; 

2.11. затверджує зразок та порядок виготовлення документа про освіту, 

положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам; 

2.12. оцінює науково-педагогічну та педагогічну діяльність структурних 

підрозділів; 

2.13. вносить пропозиції щодо подання кандидатур працівників Коледжу 

на присвоєння державних нагород та почесних звань України; 

2.14. має право вносити подання про відкликання директора Коледжу з 

підстав, передбачених законодавством України, Статутом Коледжу, 

контрактом, яке розглядається Загальними зборами трудового колективу 

Коледжу; 

2.15. має право вносити кандидатуру на посаду Радника директора 

Коледжу; 

2.16. затверджує порядок проведення конкурсного відбору на посади 

науково-педагогічних працівників; 

2.17. затверджує щорічний план підвищення кваліфікації науково-

педагогічних та педагогічних працівників (з відривом чи без відриву від 

освітнього процесу); 

2.18. виносить рекомендації щодо надання творчої відпустки для 

завершення дисертації та написання монографій, підручників та посібників та 

ухвалює рекомендації щодо видання монографій, підручників, посібників, 

тощо; 

2.19. розглядає інші питання діяльності Коледжу. 

Вчена рада може обговорювати, вносити свої пропозиції, давати 

рекомендації, висновки і приймати рішення з інших питань діяльності 
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Коледжу, напрямів і перспектив його розвитку, якщо такі пропозиції будуть 

винесені на її розгляд директором, Загальними зборами трудового колективу, 

керівниками структурних підрозділів. 

 

3.Склад Вченої ради Коледжу 

3.1. До складу Вченої ради Коледжу входять за посадами директор 

Коледжу, заступники директора, керівники (їх заступники) структурних 

підрозділів, завідувачі відділень, декани факультетів, голови циклових комісій, 

завідувачі кафедр, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування Коледжу, а також виборні представники, які представляють 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, виборні представники, які 

представляють інших працівників Коледжу і які працюють у ньому на 

постійній основі, керівники органів студентського самоврядування Коледжу, 

виборні представники студентів. 

При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити 

педагогічні, науково-педагогічні  працівники Коледжу 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 Коледжу обираються 

Загальними зборами трудового колективу Коледжу, а виборні представники з 

числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. 

3.2. Вибори до складу Вченої ради Коледжу починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

3.3. Виборні представники, які представляють наукових, науково-

педагогічних та інших працівників Коледжу, обираються Загальними зборами 

трудового колективу Коледжу за поданням структурних підрозділів, у яких 

вони працюють. 
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3.4. Виборні представники з числа студентів обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів у порядку, що визначається Положенням про 

студентське самоврядування.  

3.5. Витяги з протоколів лічильних комісій стосовно обрання до Вченої 

ради представників педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників 

Коледжу, представників з числа студентів Коледжу, подаються Ученому 

секретареві Вченої ради не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати проведення 

Загальних зборів трудового колективу. Учений Секретар Вченої ради Коледжу 

не пізніше, ніж за 3 робочі дні оприлюднює список висунутих кандидатів. 

3.6. Вибори членів Вченої ради Коледжу, крім тих, що входять до її 

складу за посадами, відбуваються шляхом відкритого голосування на Загальних 

зборах трудового колективу Коледжу. Для підбиття підсумків виборів 

відкритим голосуванням обирають лічильну комісію. 

3.7. Вибори до членів Вченої ради Коледжу визнаються такими, що 

відбулись, якщо у голосуванні взяли участь більше половини від загальної 

кількості делегатів, обраних на Загальні збори трудового колективу. 

Обраними членами Вченої ради Коледжу вважаються ті кандидати, які 

набрали просту більшість голосів від кількості делегатів, що брали участь у 

голосуванні.  

3.8. Витяги з протоколів засідання Загальних зборів трудового колективу 

Коледжу разом із завіреними копіями протоколів лічильної комісії, 

підписаними усіма членами лічильної комісії, а також протоколи вибору 

студентів не пізніше, ніж за 7 робочих днів подаються Ученому секретареві 

Вченої ради Коледжу. 

3.9. На підставі відповідних рішень Загальних зборів трудового колективу 

та Конференції студентів Коледжу директор Коледжу затверджує персональний 

склад Вченої ради Коледжу 

3.10. Персональний склад Вченої ради Коледжу затверджується наказом 

директора протягом 5 робочих днів після закінчення повноважень 

попереднього складу Вченої ради Коледжу або проведення засідання Загальних 



6 
 

зборів трудового колективу Коледжу, якими обирався склад Вченої ради у разі 

первісного формування складу Вченої ради Коледжу. 

 

4. Припинення членства, переобрання та відкликання  

членів Вченої раді Коледжу 

4.1.Підставами для припинення членства у Вченій раді Коледжу особи, 

яка входить до складу Вченої ради за посадою, є припинення трудових 

відносин між Коледжем та цією особою або її перехід на іншу посаду. 

4.2. Підставами для припинення членства у Вченій раді Коледжу особи, 

яка є виборним представником педагогічних, науково-педагогічних працівників 

Коледжу, є припинення трудових відносин між Коледжем та цією особою або 

письмова заява цієї особи на імя Голови Вченої ради. 

4.3. Підставами для припинення членства у Вченій раді Коледжу особи, 

яка є виборним представником інших працівників Коледжу (крім педагогічних і 

науково-педагогічних),є припинення трудових відносин між Коледжем та цією 

особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза Коледжем або письмова 

заява цієї особи на імя Голови Вченої ради. 

4.4. Підставами для припинення членства у Вченій раді Коледжу особи, 

яка виборним представником з числа студентів Коледжу, є закінчення навчання 

у Коледжі, відрахування цієї особи з Коледжу, або письмова заява на імя 

Голови Вченої ради. 

4.5. Підставою для припинення членства у Вченій раді Коледжу 

керівників органів первинних профспілкових організацій працівників Коледжу, 

керівників органів студентського самоврядування Коледжу є переобрання 

керівників вказаних органів. 

4.6. Обрання до складу Вченої ради Коледжу нового члена замість такого, 

що припинив членство, проводиться Загальними зборами трудового колективу 

Коледжу на термін до припинення повноважень Вченої ради. 

У разі, коли член Вченої ради Коледжу без поважних причин три і більше 

разів підряд пропустив засідання Вченої ради Коледжу, або систематично не 
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виконував доручення Вченої ради Коледжу, Вчена рада Коледжу за поданням 

голови Вченої ради Коледжу відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів виключає такого члена зі складу Вченої ради Коледжу. 

Включення до складу нового члена Вченої ради Коледжу на місце 

відкликаного здійснюється шляхом: 

- кооптації (додаткового обрання) на місце виключеного члена Вченої 

ради Коледжу особи, яку призначено чи обрану на посаду, передбачену п.3.1. 

цього Положення; 

- обрання виборного члена на загальних засадах на Загальних зборах 

трудового колективу Коледжу або шляхом прямого таємного голосування 

студентів Коледжу.  

4.7. Зміни у складі Вченої ради Коледжу затверджуються наказом 

директора Коледжу. 

 

5. Дострокове переобрання Вченої ради Коледжу 

5.1. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють конструктивну 

діяльність Вченої ради Коледжу, можуть бути призначені дострокові вибори 

нового складу Вченої ради Коледжу. Пропозицію про дострокові вибори 

вносить директор Коледжу. Остаточне рішення про переобрання Вченої ради 

простою більшістю голосів ухвалюють Загальні збори трудового колективу 

Коледжу.  

 

6. Повноваження голови, секретаря, членів Вченої ради Коледжу 

6.1. Вчену раду Коледжу очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів Вченої ради Коледжу, які мають науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Коледжу. 

Обрання голови Вченої ради Коледжу відбувається за наявності не менше 

2/3 членів складу Вченої ради Коледжу. Кандидатури для обрання голови 

Вченої ради Коледжу вносять члени Вченої ради Коледжу. Головує на засіданні 

член Вченої ради Коледжу з найбільшим стажем роботи у Коледжі. 
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Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів від числа 

осіб, що брали участь у голосуванні. У випадку, якщо жоден із кандидатів е 

набрав більшості, головуючий оголошує про проведення другого туру 

голосування. У другому турі голосування беруть участь дві особи, які в 

першому турі набрали найбільшу кількість голосів. Обраним у другому турі 

вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів. 

6.2. До обрання голови Вченої ради Коледжу його обов’язки виконує член 

Вченої ради Коледжу з найбільшим стажем роботи у Коледжі. 

6.3. Вчена рада Коледжу з числа своїх членів, які мають науковий ступінь 

та/або вчене (почесне) звання, відкритим голосуванням обирає заступника 

голови на строк діяльності Вченої ради Коледжу.  

6.4. Голова Вченої ради Коледжу організовує роботу Вченої ради 

Коледжу, веде її засідання. 

6.5. За дорученням голови Вченої ради Коледжу його заступник виконує 

обов’язки голови Вченої ради Коледжу у разі його відсутності. 

6.6. Учений Секретар Вченої ради Коледжу: 

 веде документацію Вченої ради Коледжу 

 організовує засідання Вченої ради Коледжу 

 інформує членів Вченої ради Коледжу про чергові та позачергові 

засідання; 

 складає документацію для таємного голосування; 

 веде протоколи засідань Вченої ради Коледжу та витяги з них; 

 забезпечує зберігання протоколів та іншої документації, пов’язаної 

з роботою Вченої ради Коледжу; 

 здійснює інші функції, пов’язані з діяльністю Вченої ради Коледжу; 

 здійснює інші функції, пов’язані з діяльністю Вченої ради Коледжу. 

6.7. На час відсутності секретаря Вченої ради Коледжу виконання його 

обов’язків може бути покладено на заступника голови Вченої ради Коледжу 

наказом директора Коледжу. 
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6.8. Члени Вченої ради Коледжу зобов’язані виконувати доручення 

Вченої ради Коледжу, постійно відвідувати її засідання. 

 

Положення про Вчену раду Коледжу схвалено на засіданні Вченої 

ради Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, 28 листопада 2019 

року, протокол № 1. 
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ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ 

імені В’ячеслава Чорновола  

НАКАЗ 

від _________ 2019 р.               м. Тернопіль                            № _______ 

 

Про введення в дію рішення   

Вченої ради Коледжу  

 

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», рішення Вченої 

ради Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола від 28 листопада 2019 

року, протокол №1 

НАКАЗУЮ 

1. Затвердити та ввести в дію з 02 грудня 2019 року:  

1.1. Положення про Вчену раду Галицького коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола (додаток 1). 

1.2. Регламент Вченої ради Галицької коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола (додаток 2). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на Ученого секретаря Вченої 

ради Стефурак Н.А. 

 

 

Директор коледжу       М.П. Баб’юк 

 

 

Проєкт наказу вносить:  

Учений секретар Вченої ради 

Стефурак Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Заступник директора з наукової та 

навчально-виробничої роботи  

Гелецька І.О. 

 

 


