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1. Загальні положення 

Для забезпечення своєї діяльності Вчена рада ДНУЗТ (далі 

Університет) формує постійні та тимчасові комісії і визначає їхні завдання. 

 

          1.1. Постійні комісії Вченої ради Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  (далі − 

Університет) є  колегіальними робочими органами  Вченої ради. 

1.2. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією 

України, законодавчими актами України у сфері освіти і науки, Статутом 

Університету, Положенням про  Вчену раду Університету. 

1.3. Постійні комісії створюються для вивчення, попереднього 

обговорення та експертної оцінки проектів рішень Вченої ради з відповідних 

питань.  

1.4.  Постійні комісії вносять проекти наказів або розпоряджень  

відповідно до прийнятих рішень Вченої ради та контролюють їх виконання. 

          1.5. Тимчасові комісії створюються Вченою радою для розгляду питань 

порядку денного її засідань та окремих питань, що не відносяться до 

компетенції постійних комісій. Для розгляду окремих питань до тимчасових 

комісій крім членів Вченої ради можуть залучатися інші працівники 

Університету. 

          1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності постійних та 

тимчасових комісій здійснює секретаріат Вченої ради Університету, який 

очолює учений секретар. 

            

2.  Склад та повноваження постійних комісій Вченої ради 

2.1. Постійні комісії утворюються на термін повноважень Вченої ради 

Університету із числа членів Вченої ради Університету на добровільних 

засадах. Перелік постійних комісій, їх кількісний склад затверджує Вчена 

рада Університету. 



2.2. Голови постійних комісій обираються Вченою радою Університету. 

Заступник голови постійної комісії та секретар обираються членами цієї 

комісії. У випадку відсутності голови, його функції виконує заступник голови 

постійної комісії. Голова постійної комісії скликає та веде засідання, а також 

повідомляє висновки комісії та проект рішення з відповідного питання на 

засіданні Вченої ради університету. 

2.3. Голова Вченої ради Університету, його заступник, учений секретар, 

а також незалежні експерти, які можуть працюювати за трудовими угодами в 

Університеті, мають право брати участь у засіданнях всіх постійних комісій. 

2.4. Питання, що відносяться до спільної компетенції кількох постійних 

комісій, розглядаються на спільному засіданні цих комісій.   

 

            2.5. На засіданнях постійних комісій можуть бути запрошені члени 

Вченої ради, які не є членами комісії, а також співробітники університету, що 

брали участь у підготовці документів, а також незалежні експерти, які при 

необхідності можуть бути залучені до роботи комісії. 

          

         2.6. Рішення постійної комісії ухвалюється шляхом відкритого 

голосування більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на засіданні. 

 

         2.7. Проекти рішень Вченої ради обов`язково узгоджуються з 

профільною постійною комісією та візуються головою постійної комісії. 

 

         2.8. До прийняття рішення голова постійної комісії оголошує позицію 

комісії щодо проекту рішення. 

3. Компетенції постійних  комісій Вченої ради 

3.1. За рішенням Вченої ради в її складі створені такі постійні комісії:   

- комісія з питань навчально-виховної та методичної роботи; 

- комісія з питань наукової роботи; 



- фінансово-господарської роботи та інноваційного розвитку; 

- комісія з питань кадрової політики. 

 3.2. До компетенції постійних комісій Вченої ради входять: 

3.2.1. Комісія з питань навчально-виховної та методичної роботи бере участь 

у підготовці рішень з питань:    

--- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої 

діяльності; 

 

--- затвердження освітніх програм та навчальних планів кожного рівня 

освіти, спеціальності та спеціалізації; 

 

--- організації освітнього процесу, визначення строків навчання на 

відповідних рівнях; 

 

--- затвердження зразків та порядку виготовлення документа про освіту 

університету, положення про процедуру і підстави для його видачі 

випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави 

для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів; 

 

--- затвердження програмних заходів з формування здорового способу життя 

студентів і співробітників університету; 

 

--- оптимізації навчальної роботи на факультетах; 

 

--- забезпечення якості вищої освіти, академічної чесності та прозорості у 

навчально-виховному процесі; 

 

--- впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання; 

 

--- забезпечення культурно-просвітницької діяльності університету. 

3.2.2. Комісія з питань наукової роботи бере участь у підготовці рішень з 

питань: 



--- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку наукової та 

інноваційної діяльності Університету; 

 

--- оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; 

 

--- затвердження до вступу до докторантури; 

 

--- оцінювання стану підготовки дисертаційних досліджень; 

 

--- затвердження/уточнення тем докторських дисертацій; 

 

--- звітування докторантів Університету; 

 

--- оцінювання стану функціонування аспірантури та докторантури в 

Університеті; 

 

--- оцінювання результатів роботи спеціалізованих вчених рад університету; 

 

--- діяльності Студентського наукового товариства; 

 

--- рекомендації кандидатур: 

  

        -молодих учених і студентів ВНЗ на здобуття премій НАН України за 

кращі наукові роботи; 

- аспірантів для призначення  академічних стипендій Президента 

України; 

 

- аспірантів для призначення стипендії Кабінету Міністрів України та 

стипендій імені М. С. Грушевського; 

 

 

- висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента 

України для молодих учених. Рекомендація кандидатур на здобуття 

стипендії Президента України видатним діячам освіти і науки; 

 

- рекомендація кандидатур на здобуття премії Верховної Ради України 

молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

та науково-технічних розробок; 

 

- підтримка кандидатур на здобуття Державних премій України в галузі 

науки і техніки і в галузі освіти; 

 



- рекомендації кандидатур до участі в конкурсі наукових проектів на 

здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (до 45 

років) для здійснення наукових досліджень; 

 

- оцінювання підсумків науково-дослідної роботи за календарний рік. 

 

3.2.3. Комісія з питань фінансово-господарської роботи та інноваційного 

розвитку бере участь у підготовці рішень з питань: 

--- ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту університету; 

 

--- ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних 

органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах; 

 

--- підготовки Університету до роботи в зимовий період; 

 

--- виконання заходів та програми енергозбереження в університеті. 

3.2.4. Комісія з питань кадрової політики бере участь у підготовці рішень з 

питань: 

--- визначення умов проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних та наукових співробітників університету; 

 

--- організації та проведення атестації науково-педагогічних та наукових 

працівників; 

 

--- розгляду кандидатур на заміщення вакантних посад проректорів, 

завідувачів кафедр, професорів, доцентів, директора бібліотеки та 

працівників філій; 

 

--- ухвалення остаточного рішення про визнання іноземних документів про 

вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу 

науково-педагогічних, наукових та інших працівників, а також під час 

зарахування вступників на навчання; 

 

--- подання структурних підрозділів щодо представлення співробітників 

університету та інших осіб, що внесли особистий вклад в розвиток 

університету до державних, міністерських, університетських нагород та 

почесних звань; 

 

--- надання Вченій раді висновків щодо відповідності претендентів на посади 

умовам конкурсу та вимог нормативних документів; 

 



--- розгляду питань  щодо утворення, реорганізації, ліквідації та 

перейменування структурних підрозділів. 

 
 

СКЛАД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ: 

Комісія з питань навчально-виховної та методичної роботи 

1. проф. Костін М.О.  - голова комісії  

2. проф. Довганюк С.С. 

3. проф. Курган М.Б. 

4. доц. Вернигора Р.В. 

5. доц. Грішечкін С.А. 

 

Комісія з питань наукової роботи 

1. проф. Головкова Л.С. – голова комісії 

2. проф. Капіца М.І. 

3. доц. Тютькін О.Л. 

4. доц. Ляшко Д.Ю. 

5. доц. Урсуляк Л.В. 

 

         Комісія з питань фінансово-господарської роботи  та інноваційного 

розвитку 

1. проф. Гненний О.М. – голова комісії 

2. проф. Габрінець В.О. 

3. проф. Сиченко В.Г. 

4. доц. Громова О.В. 

5. доц. Марценюк Л.В. 

6. доц. Полішко Т.В. 

7. доц. Попович М.М. 

 

Комісія з питань кадрової роботи 

1. проф. Кузнєцов В.М. – голова комісії 

2. доц. Гнатенко В. П.  

3. доц. Островерхов М. П. 

4. проф. Зеленько Ю. В. 

5. проф. Афанасов А. М. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   


