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1. Загальні положення
1.1. Вчена рада Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (далі-- Вчена рада Інституту) для забезпечення своєї діяльності утворює
постійні та тимчасові комісії - робочі колегіальні органи Вченої ради Інституту
- для попередньої підготовки питань порядку денного, що вносяться на розгляд
Вченої ради, визначає перелік цих комісій, затверджує їх компетенції.
1.2. У своїй діяльності постійні та тимчасові комісії Вченої ради Інституту
керуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Інституту підготовки
кадрів державної служби зайнятості України, Положенням про Вчену раду
Інституту.
1.3. Комісії беруть участь у підготовці проектітів рішень Вченої ради з
питань, що відносяться до їх компетенції, та здциснюють контроль за їх
виконанням.
1.4. Комісії є підзвітними Вченій раді Інституту та несуть відповідальність
перед Вченою радою

2. Порядок утворення та повноваження постійних комісій
Вченої ради Інституту
2.1. Постійні комісії Вченої ради Інституту (далі - Постійні комісії)
створюються на термін повноважень Вченої ради і формуються із членів Вченої
ради.
2.2. До складу Постійних комісій можуть входіитр за згодою працівники
Інституту, які не є членами Вченої ради.
2.3. Постійні комісії очолюють голови, кандидатури яких вносяться
Головою Вченої ради і затверджуються рішенням Вчено ї ради. Заступники голів
та секретарі Постійних комісій обираються на першо му засіданні цих комісій.
2.4. Голова постійної комісії:
а) скликає та веде засідання;
б) запрошує до участі в засіданні за необхідністю Членів Вченої ради, які є
членами інших постійних комісій, працівників Інституту, які не є членами Вченої
ради, але брали участь у підготовці відповідного пцтання, а також керівників
структурних підрозділів Інституту;
в) повідомляє висновки комісії та проект ухваріИ: з відповідного питання
на засіданні Вченої ради Інституту.
2.5. За відсутності голови Постійної комісії його функції виконує
заступник.

3. Порядок утворення та повноваження тимчасових комісій
Вченої ради Інституту
3.1. У випадку необхідності розгляду питань на Вченій раді Інституту, що
не підпадають під компетенцію жодної утвореної постійної комісії або
вимагають специфічних заходів, за ініціативою Вченої ради або ректора
Інституту утворюються тимчасові комісії для розгляду таких питань.
3.2. Вчена рада Інституту обирає голову тимчасової комісії, затверджує
склад тимчасової комісії і визначає терміни її роботр з урахуванням специфіки
питання, що передається на її розгляд.
3.3. До роботи у тимчасових комісіях можуть залучатись співробітники
Інституту, які не є членами Вченої ради Інституту.
3.4. Після завершення терміну діяльності тимчасової комісії, голова комісії
представляє рішення на чергове/ позачергове засідання Вченої ради Інституту.

4. Регламент роботи постійних та тимчасових комісій
4.1. Вчена рада Інституту встановлює строки, що є об’єктивно необхідними
для розгляду того чи іншого питання постійними/тщячасовими комісіями з
урахуванням вимог, встановлених цим Положенням.
4.2. Засідання комісії скликаються за потребою, але не пізніше ніж за п ять
робочих днів до засідання Вченої ради. Засідання ко?міси є правомочним, якщо
на ньому присутні більше половини її членів.
4.3. На засідання комісії можуть бути запрошені члени Вченої ради, які є
членами інших постійних або тимчасових комісій, працівники Інституту, які не
є членами Вченої ради, але брали участь у підготовці відповідного питання, а
також керівники структурних підрозділів та служб Інституту.
4.4. Голова Вченої' ради, його заступник та ученіий секретар можуть брати
участь у засіданнях комісій.
4.5. Комісія здійснює свої повноваження та функції шляхом дослідження
відповідних обставин, обговорення проблем, підготовки та прийняття рішень.
Комісії Вченої ради Інституту мають право звертатись із запитами щодо
необхідної інформації до посадових осіб структурних підрозділів Інституту, які
в свою чергу в обов’язковому порядку зобов’яз ані надавати запитувану
інформацію в строки, що є об’єктивно необхідними для прийняття рішень (до
трьох робочих днів).
4.6. Рішення комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування
більшістю голосів членів цієї комісії, присутніх на її засіданні, за умови її
правомочності, У разі розподілу голосів порівну голос голови комісії є

вирішальним. Рішення комісії має бути підписано головою та секретарем.
4.7. Питання, що належать до спільної компетенцп кількох постійних
комісій, розглядаються на спільному засіданні цих комісій. Засідання веде голова
профілюючої комісії за дорученням голови Вченої ради Інституту. Рішення
підписують голови всіх комісій, які брали участь у засіданні.
4.8. Питання, що виносяться на розгляд Вченої ради Інституту, мають
пройти обов’язкове попереднє узгодження з профільною постійною комісією.
Вчена рада Інституту розглядає висновок або рішення постійних комісій і
обов’язково включає його до протоколу засідання Вченої ради Інституту.
4.9. Під час обговорення на засіданні Вченої ради Інституту голова
постійної комісії оголошує позицію комісії щодо винесеного на розгляд Вченої
ради Інституту питання та пропонує проект його рішення.
4.10. Рішення комісій мають рекомендаційніии характер. Вчена рада
Інституту приймає або відхиляє запропоноване коміссією рішення і відправляє
його на доопрацювання, після чого це питання розглядається повторно у
визначений Вченою радою термін.
4.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності постійних та
тимчасових комісій здійснює учений секретар Вченої ради, який:
а) надає Постійним комісіям у електронному виглдді документи, необхідні
для їх роботи;
б) за дорученням голів інформує членів комісій г|іро| дату і місце проведення
їх засідання;
в) поширює рішення комісій серед членів Вченої ради Інституту в терміни,
передбачені Вченою радою (не пізніше 3 робочих днів до засідання Вченої ради);

Додаток 1
до Положення про постійні та тимчасові комісії
Вченої ради ІПК ДСЗУ

Склад постійних комісій Вченої ради ІнЬти Туту
(рішення Вченої ради від 30.01.2019, протрко л № 1 (142))
Постійна комісія Вченої ради з питань стратегічного розвитку та
міжнародної роботи;
Постійна комісія Вченої ради з питань з п^та(іь навчального процесу
та бізнес-освіти;
Постійна комісія Вченої ради з питань наукових досліджень та
підготовки наукових кадрів;
Постійна комісія Вченої ради з питанр соціально-економічного
розвитку.

Додаток 2
до Положення про постійні та тимчасові комісії
Вченої ради ІПК ДСЗУ

Компетенції постійних комісій Вченої р ади Інституту
Постійна комісія Вченої ради з питань стратегічного розвитку та
міжнародної роботи здійснює попередню підготовку пйтань, що вносяться на
розгляд Вченої ради та бере участь у виробленні рішень, які стосуються:
визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Інституту;
реформування напрямків діяльності, у тому числі утворення,
реорганізації, ліквідації, перейменуванні структурних підрозділів;
розробки проекту Статуту Інституту, а тщсрж змін і доповнень до
нього;
затвердження/внесення змін до складу На глядової ради Інституту;
реалізації Концепції розвитку ІПК ДСЗУ на 2017-2020 роки «Зміни
- через інновації»;
розвитку міжнародної співпраці Інституту!
реалізації програм міжнародного співробітництва в Інституті;
реалізації грантових міжнародних проектів в Інституті;
створення структурних підрозділів з міжнародного співробітництва
Інституту;
впровадження європейських стандартів освіти;
освітнього процесу в Підготовчому відділенні для іноземців та осіб
без громадянства;
контролю' за виконанням рішень Вченої ради.
Постійна комісія Вченої ради з питань навчального процесу та бізнес
освіти здійснює попередню підготовку питань, що внрсЯ|Гься на розгляд Вченої
ради та бере участь у виробленні рішень, які стосуються:
затвердження освітніх програм за освітніми ступенями та
спеціальностями;
організації освітнього процесу в Інституті;
затвердження зразків та порядку виготовленні! документів про вищу
освіту Інституту, положення про процедуру і підсткви для його видачі
випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для
видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
оптимізації навчальної роботи студентів та слухачів центру

підвищення кваліфікації керівних працівників та спецЦл стів державної служби
зайнятості;
оцінювання освітньої діяльності кафедр ІнЬтртуту;
визначення системи та затвердження прр цедури внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;
затвердження Правил прийому до Інституту;
забезпечення академічної доброчесності й прозорості навчальновиховного процесу;
реалізації програми викладання іноземних МО в студентам Інституту;
впровадження технологій електронного (діютанційного) навчання;
рекомендації до друку навчально-метод ичних праць, інших
матеріалів навчально-методичного характеру;
визначення стратегії і перспективних напр ямів розвитку бізнесосвіти в Інституті;
організації освітнього процесу в Центрі науково-педагогічних
досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємії ицтва;
оптимізації навчальної роботи в Центрі науково-педагогічних
досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємй ицтва;
оцінювання освітньої діяльності Центру науково-педагогічних
досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємй ицтва .
забезпечення культурно-просвітницької діялипості Інституту.
Постійна комісія Вченої ради з питань наукових досліджень та підготовки
наукових кадрів здійснює попередню підготовку цит ань, що вносяться на
розгляд Вченої ради бере участь у виробленні рішень; як і стосуються:
визначення стратегії і перспективних нарря мів розвитку наукової
та інноваційної діяльності Інституту;
координації та оцінювання наукової діяльності кафедр Інституту;
організації підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в
Інституті;
оцінювання діяльності аспірантури і доктррартури;
присвоєння вчених звань професора, Доцента та старшого
дослідника;
рекомендації до друку наукових праць, наукових видань, інших
матеріалів наукового характеру;
рекомендації кандидатур молодих ученик і студентів на здобуття
державних премій та призначення іменних академічних стипендій;
підтримка кандидатур на здобуття державник: премій України

в галузі науки і техніки і в галузі освіти;
висунення кандидатур для обрання до скл аду академій, присвоєння
почесних звань та представлення до нагородження державними нагородами;
рекомендації кандидатур до участі в кон курсі наукових проектів
на здобуття щорічних грантів Президента України до ктбрам наук (до 45 років)
для здійснення наукових досліджень;
Постійна комісія Вченої ради з питань соціально-економічного
розвитку здійснює попередню підготовку питань що вносяться на розгляд
Вченої ради та бере участь у виробленні рішень, які с госуються:
розвитку матеріальної бази та ІТ-інфраструктури Інституту;
ухвалення фінансового плану і річного фінансового звіту Інституту;
контролю за раціональним використанням матеріальних і трудових
ресурсів, бюджету Інституту;
ухвалення рішення про розміщення власних надходжень
у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, або у банківських установах;
оцінки готовності Інституту до роботи у з
затвердження програмних заходів з формування здорового способу
життя у студентів і працівників Інституту.

Додаток 1
до Положення про постійні та тимчасові комісії
Вченої ради ІПК ДСЗУ
Склад постійних комісій Вченої ради їм ституту
(рішення Вченої ради від 25.10.2017, протеокол №8)
Постійна комісія Вченої ради з питань стратегічного розвитку та
міжнародної роботи;
Постійна комісія Вченої ради з питань з пДг^нь навчального процесу
та підготовки наукових кадрів;
Постійна комісія Вченої ради з питані^ наукових досліджень та
бізнес-освіти;
Постійна комісія Вченої ради з питайь соціально-економічного
розвитку.

Додаток 2
до Положення про гкфт^йні та тимчасові комісії
Вченої ради ІПКДСЗУ

Компетенції постійних комісій Вченої ради Інституту
Постійна комісія Вченої ради з питань стратегічного розвитку та
міжнародної роботи здійснює попередню підготовку питань, що вносяться на
розгляд Вченої ради та бере участь у виробленні рішень, які стосуються:
визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Інституту;
реформування напрямків діяльності, у тому числі утворення,
реорганізації, ліквідації, перейменуванні структурних! підрозділів;
розробки проекту Статуту Інституту, а також змін і доповнень до
нього;
затвердження/внесення змін до складу Наглядової ради Інституту;
виконання Концепції розвитку ІПК ДСЗУ на 2017-2020 роки «Зміни
- через інновації»;
розвитку міжнародної співпраці Інституту;
реалізації програм міжнародного співробітництва в Інституті;
реалізації грантових міжнародних проектів в Інституті;
створення структурних підрозділів з міжйабодного співробітництва
Інституту;
впровадження європейських стандартів освіти;
контролю за виконанням рішень Вченої ради.
Постійна комісія Вченої ради з питань навчального процесу та підготовки
наукових кадрів здійснює попередню підготовку питань, що вносяться на
розгляд Вченої ради та бере участь у виробленні рішень, які стосуються:
затвердження освітніх програм за освітніми ступенями та
спеціальностями;
організації освітнього процесу в Інституті;
затвердження зразків та порядку виготовлення документів про вищу
освіту Інституту, положення про процедуру і підстави для його видачі
випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для
видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
оптимізації навчальної роботи студентів та слухачів центру
підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби
зайнятості;

оцінювання освітньої та наукової діяльно^ті кафедр Інституту;
визначення системи та затвердження процедури внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;
затвердження Правил прийому до Інститугту
забезпечення академічної доброчесності й прозорості навчальновиховного процесу;
реалізації програми викладання іноземних мрв студентам Інституту;
впровадження технологій електронного (дистанційного) навчання;
рекомендації до друку навчально-ме тодичних праць, інших
матеріалів навчально-методичного характеру;
затвердження/уточнення тем дисертаційк иХ досліджень;
оцінювання діяльності з підготовки кадрі в вищої кваліфікації в
Інституті;
рекомендації кандидатур молодих учених і студентів на здооуття
державних премій та призначення іменних академічн их стипендій;
підтримка кандидатур на здобуття дер жавних премій України
в галузі науки і техніки і в галузі освіти;
забезпечення культурно-просвітницької діяльності Інституту.
Постійна комісія Вченої ради з питань наукових досліджень та бізнесосвіти здійснює попередню підготовку питань, що вн осяться на розгляд Вченої
ради бере участь у виробленні рішень, які стосуються
визначення стратегії і перспективних н е .прямів розвитку наукової
та інноваційної діяльності Інституту;
затвердження/уточнення тем та пла:ну виконання наукових
досліджень наукових структурних підрозділів ІНСТИТ) ту;
рекомендації до друку наукових праць, наукових видань, інших
матеріалів наукового характеру;
оцінювання наукової діяльності науково- педагогічних структурних
гіідрозділів;
контролю за виконанням плану науков их досліджень наукових
структурних підрозділів Інституту;
висунення кандидатур для обрання до ск.ладу академій, присвоєння
почесних звань та представлення до нагородження д§рЖ ;авними нагородами;
рекомендації кандидатур до участі в коHKV рсі наукових проектів
на здобуття щорічних грантів Президента України дОКИорам наук (до 45 років)
для здійснення наукових досліджень;
визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку біізнесосвіти в Інституті;
організації освітнього процесу в Цент р і науково-педагопчних

досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприє мництва;
оптимізації навчальної роботи в Центрі науково-педагогічних
досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприє мництва;
оцінювання освітньої діяльності Цент ру науково-педагогічних
досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємництва
Постійна комісія Вченої ради з питань соціально-економічного
розвитку здійснює попередню підготовку питань що вносяться на розгляд
Вченої ради та бере участь у виробленні рішень, які стосуються:
розвитку матеріальної бази та ІТ-інфрастр уктури Інституту;
ухвалення фінансового плану і річного фі нансового звіту Інституту;
контролю за раціональним використання м матеріальних і трудових
ресурсів, бюджету Інституту;
ухвалення рішення про розміщення власних надходжень
у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, аб о у банківських установах;
оцінки готовності Інституту до роботи у з имовий період;
затвердження програмних заходів з фор мування здорового способу
життя у студентів і працівників Інституту.

