1. Вчена рада Харківського національного університету будівництва та
архітектури (далі - Університету) є колегiальним органом управлiння
Університету, який утворюється строком на п’ять рокiв, склад якого
затверджується наказом керівника Університету протягом п’яти робочих днiв з
дня закiнчення повноважень попереднього складу вченої ради.
2. Вчена рада Університету:
1) визначає стратегiю i перспективнi напрями розвитку освiтньої,
наукової та iнновацiйної дiяльностi Університету;
2) розробляє i подає вищому колегiальному органу громадського
самоврядування проект статуту Університету, а також рiшення про внесення
змiн i доповнень до нього;
3) ухвалює фiнансовий план i рiчний фiнансовий звiт Університету;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрiшнього забезпечення
якостi вищої освiти;
5)

ухвалює

рiшення

про

розмiщення

власних

надходжень

у

територiальних органах центрального органу виконавчої влади у сферi
казначейського обслуговування бюджетних коштiв, або в банкiвських
установах;
6) ухвалює за поданням керiвника Університету рiшення про утворення,
реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв;
7) розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації
навчально-виховного процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців;
розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців по
фундаментальним дисциплінам; здійснює ухвалення навчальних програм та
навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій;
приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей
Університету;
8) здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти;
9) розглядає підсумки міжнародної діяльності Університету;
10) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканiв,
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завiдувачiв кафедр, професорiв i доцентiв, директорів центів, директора
бiблiотеки;
11) затверджує освiтнi програми та навчальнi плани для кожного рiвня
вищої освiти та спецiальностi;
12) ухвалює рiшення з питань органiзацiї освiтнього процесу, визначає
строки навчання на вiдповiдних рiвнях;
13) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про
вищу освiту, положення про процедуру i пiдстави для його видачi випускникам,
а також зразки, порядок виготовлення, процедуру i пiдстави для видачi
випускникам спiльних i подвiйних дипломiв;
14) присвоює вченi звання професора, доцента та старшого дослiдника i
подає вiдповiднi рiшення на затвердження до атестацiйної колегiї центрального
органу виконавчої влади у сферi освiти i науки;
15) ухвалює основнi напрями проведення наукових дослiджень та
iнновацiйної дiяльностi;
16) оцiнює науково-педагогiчну дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв;
17) проводить таємним голосуванням кандидатури на здобуття Державної
стипендії видатним діячам науки та освіти; стипендій: Кабінету Міністрів
України для молодих вчених, Верховної Ради України, Президента України та
інших;
18) затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських,
обласних та республіканських конкурсів з освітньо-наукового напрямку;
19) здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
затверджує програми наукових досліджень Університету;
20) заслуховує звіти керівників навчальних та науково-дослідних
підрозділів Університету;
21) заслуховує звіти керівників наукових робіт, що виконуються за
державним замовленням;
22) заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науковотехнічного оснащення підрозділів Університету та вносить відповідні подання
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на затвердження ректору Університету;
23) заслуховує звіти науково-дослідного сектору про наукову діяльність
Університету, результати участі студентів у фахових олімпіадах та конкурсах
наукових робіт;
24) приймає рішення, пов’язані з підготовкою здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук;
25) оцінює обставини, що виключили можливість працювати над
дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі
або докторантурі (як правило, не більше одного року);
26) приймає рішення про відрахування з аспірантури або докторантури за
грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, за вчинення
протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без
поважних причин;
27) розглядає питання з навчання аспірантів та докторантів;
28) в місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії
щодо вступника до докторантури та приймає рішення про його зарахування до
докторантури;
29) затверджує теми докторських та кандидатських дисертацій з
призначенням наукового керівника (консультанта), індивідуальні плани
докторантів та додаткові програми;
30) надає право керівництва аспірантами кандидатам наук;
31) приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення
роботи

над

кандидатською

та

докторською

дисертаціями,

написання

підручників, монографій;
32) розглядає не менш як один раз на рік питання щодо підготовки
наукових і науково-педагогічних кадрів;
33) переглядає склад наукових керівників, консультантів та приймає
рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують
своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів;
34) визначає можливі терміни виконання докторської дисертації для
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кандидатів наук. які працюють на штатній посаді, і приймає рішення про
переведення його на посаду наукового співробітника та за підсумками їх
атестації дає висновок про подальше перебування на посаді наукового
співробітника на наступний річний термін;
35) розглядає, висуває науково-дослідні роботи та затверджує склад
авторського колективу на здобуття Державних премій України в галузі науки та
техніки та інших премій, конкурсів; здійснює клопотання щодо представлення
співробітників Університету та підтримку представників інших організацій до
присвоєння державних нагород та почесних звань;
36) заслуховує питання підготовки і публікації монографій, збірок
наукових праць, підручників та навчальних посібників та дає рекомендації про
надання грифу Університету;
37) проводить оцінку роботи наукових конференцій, симпозіумів,
наукових та методичних товариств Університету;
38) приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та
аспірантам Університету, створення фонду соціальної допомоги студентам,
аспірантам та докторантам;
39) приймає остаточнi рiшення про визнання iноземних документiв про
вищу освiту, науковi ступенi та вченi звання пiд час прийняття на роботу
педагогiчних, наукових, науково-педагогiчних та iнших працiвникiв, а також
пiд час зарахування вступникiв на навчання;
40) має право вносити подання про вiдкликання керiвника Університету з
пiдстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке
розглядається вищим колегiальним органом громадського самоврядування
Університету;
41) розглядає iншi питання дiяльностi Університету вiдповiдно до його
статуту.
3. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членiв вченої ради Університету, якi мають науковий
ступiнь та/або вчене (почесне) звання, на строк дiяльностi вченої ради. До
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складу вченої ради Університету входять за посадами керiвник Університету,
проректори, декани, учений секретар, директор бiблiотеки, головний бухгалтер,
керiвники

органiв

самоврядування

та

виборних

органiв

первинних

профспiлкових органiзацiй працiвникiв Університету, а також виборнi
представники, якi представляють наукових, науково-педагогiчних працiвникiв i
обираються з числа завiдувачiв кафедр, професорiв, докторiв фiлософiї,
докторiв наук, виборнi представники, якi представляють iнших працiвникiв
Університету i якi працюють у ньому на постiйнiй основi, керiвники виборних
органiв первинних профспiлкових органiзацiй студентiв та аспiрантiв,
керiвники органiв студентського самоврядування Університету вiдповiдно до
квот, визначених статутом Університету.
Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днiв до
закiнчення повноважень попереднього складу вченої ради.
4. За рiшенням вченої ради до її складу можуть входити також
представники органiзацiй роботодавцiв. При цьому не менш як 75 вiдсоткiв
складу вченої ради повиннi становити науковi, науково-педагогiчнi працiвники
вищого навчального закладу i не менш як 10 вiдсоткiв – виборнi представники з
числа студентiв.
5. Виборнi представники з числа працiвникiв Університету обираються
вищим колегiальним органом громадського самоврядування Університету за
поданням структурних пiдроздiлiв, у яких вони працюють, а виборнi
представники з числа студентiв обираються студентами шляхом прямих
таємних виборiв.
6. Рiшення вченої ради Університету вводяться в дiю рiшеннями
керiвника Університету.
7. В Університеті можуть бути утворенi вченi ради структурних
пiдроздiлiв, повноваження яких визначаються вченою радою Університету
вiдповiдно до статуту Університету. Вчена рада Університету може делегувати
частину своїх повноважень вченим радам структурних пiдроздiлiв.
8. Засідання Вченої ради повноважне, якщо на ньому присутньої не менш
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