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1. Загальні положення
1.1. Це Положення розповсюджується на вищі навчальні заклади ІІІ-ІУ
рівнів акредитації, незалежно від підпорядкування і форм власності, заклади
післядипломної освіти Миколаївської області та функціонуючі на її території
відокремлені підрозділи освітніх закладів інших областей України, регламентує
порядок створення Ради керівників вищих навчальних закладів, визначає їх
права і обов'язки, основні завдання по реалізації державної політики у сфері
вищої освіти в регіоні.
1.2. Рада керівників вищих навчальних закладів Миколаївської області
(надалі - Рада) є постійнодіючим органом громадського самоуправління в
системі вищої освіти регіону.
1.3. Рада у своїй діяльності керується Законом України "Про внесення
змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту", Положенням про
державний вищий заклад освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим
Положенням.
1.4. До складу Ради входять керівники вищих навчальних закладів III -ІУ
рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти та відокремлених підрозділів
вищих навчальних закладів інших областей України незалежно від відомчої
підпорядкованості і форм власності, які функціонують на території
Миколаївської області і внесені до Державного реєстру навчально-виховних
закладів України, та колективні члени . На момент затвердження Положення це
керівники:
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського;
Миколаївського державного аграрного університету;
Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Мінпромполітики
України;
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету;
Миколаївського політехнічного коледжу;
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого
навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"Україна"».
Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації;
Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і
мистецтв;
У майбутньому нові члени Ради затверджуються її рішенням.
1.5. Керівники
відокремлених
структурних підрозділів
вищих
навчальних закладів інших областей України, неакредитованих вищих
навчальних закладів, а також колективні члени входять до складу Ради з правом
дорадчого голосу.
1.6. До складу Ради із статусом голосу, визначеним її рішенням, можуть
входити, за згодою, представники управлінь місцевих органів державної
виконавчої влади, обласного комітету профспілки працівників освіти і науки,
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студентських організацій, а також установ, організацій і підприємств, діяльність
яких пов'язана з наданням освітніх послуг.
1.7. Рада розміщується на базі вищого навчального закладу керівника,
який обраний головою Ради. Як виняток, за згодою Ради, територіально вона
може бути розміщена на базі навчального закладу заступника голови Ради або
іншого приміщення (за узгодженням ).
1.8. Рада організовує свою діяльність у тісній взаємодії з Міністерством
освіти і науки України, іншими міністерствами та відомствами, які мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, місцевими органами державної
виконавчої влади.
1.9. За дорученням Міністерства освіти і науки України, інших міністерств
та відомств, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади,
місцевих органів державної виконавчої влади Рада може здійснювати перевірку
освітньої діяльності в цілому або окремих її напрямків у вищих навчальних
закладах Миколаївської області та відокремлених структурних підрозділах
вищих навчальних закладів інших областей, які функціонують у регіоні (за
узгодженням з адміністрацією головного закладу), незалежно від форм власності
та підпорядкування.
1.10. Рішення Ради керівників вищих навчальних закладів з питань, що
входять до її компетенції згідно з даним Положенням, мають характер
рекомендацій.
2. Основні завдання Ради
2.1. На Раду керівників вищих навчальних закладів Миколаївської області
покладаються такі основні завдання:
- координація діяльності вищих навчальних закладів регіону, забезпечення
функціонування системи вищої освіти згідно з вимогами чинного законодавства
в умовах нових соціально-економічних відносин, становлення громадянського
суспільства, розвитку глобальних комунікаційних та інформаційних систем й
орієнтування освітньої діяльності на задоволення потреб особистості, регіону,
держави;
- вивчення та прогнозування потреб регіону у фахівцях на перспективу за
освітньо-кваліфікаційними рівнями, формування пропозицій щодо структури та
обсягів підготовки фахівців;
- визначення пріоритетних напрямів діяльності та спеціальностей,
необхідних для динамічного соціально-економічного розвитку регіону;
- сприяння кооперації вищих навчальних закладів та впровадження
системи ступеневої освіти;
- аналіз стану системи вищої освіти в регіоні та впливу факторів
зовнішнього середовища (демографічні, етнічні, соціально-економічні,
політичні, ринкові, міжнародні), та внутрішніх чинників на тенденції розвитку
вищих навчальних закладів регіону;
- розробка пропозицій щодо удосконалення мережі вищих навчальних
закладів регіону;
- координація діяльності вищих навчальних закладів щодо участі у
виконанні державних, галузевих та регіональних цільових програм;
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- створення умов для підвищення науково-кадрового потенціалу вищих
навчальних закладів, ефективного використання професорсько-викладацького
складу;
- вивчення та поширення передового досвіду організації навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах, проведення соціологічних
досліджень у колективах;
- дотримання у вищих навчальних закладів Закону України "Про мови".
3. Права і обов'язки Ради
3.1. Вищим керівним органом Ради є засідання членів Ради керівників
вищих навчальних закладів Миколаївської області.
3.2. Засідання Ради правомочне приймати рішення за участі в ньому не
менше 2/3 її складу.
3.3. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на семестр.
Позачергові засідання скликаються за ухвалою Ради, її президії, голови або не
менше однієї третини складу Ради.
3.4. Рада зобов'язана розглядати питання, ініційовані головою чи не
менше ніж однією третиною чисельності складу Ради, у місячний термін після їх
подання.
3.5. Питання, що підлягають розглядові на засіданні Ради, місце і час
його проведення визначаються президією Ради, її головою і письмово
до во дяться до членів Ради не пізніше, ніж за 1 0 днів до дня пр о едення
в
засідання.
3.6. Засідання Ради протоколюється. Ухвали Ради приймаються
звичайною більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням і
протягом 10 днів доводяться до відома членів Ради і ко лективів вищих
навчальних закладів. ,:
3.7. До прав Ради керівників вищих навчальних закладів належать:
- участь у розробці проектів нормативно-правових документів, що
регламентують діяльність вищих навчальних закладів; ,
- внесення за результатами аналізу до Міністерства освіти і науки
України пропозицій щодо поліпшення діяльності вищих навчальних закладів;
- внесення до органів державної виконавчої влади пропозицій щодо
удосконалення мережі вищих навчальних закладів, структури та обсягів
державного замовлення, на підготовку фахівців;
- спільне
використання
науково-педагогічного
потенціалу
та
матеріально-технічних ресурсів вищих навчальних закладів для розв'язання
важливих потреб галузі освіти, інших галузей з метою економії фінансових
витрат на підготовку фахівців;
- розробка пропозицій щодо соціального захисту учасників навчальновиховного процесу, спільного використання об'єктів соціально-культурного
призначення;
- створення постійних або тимчасових робочих органів: президії, комісій
з основних напрямків діяльності вищих навчальних закладів згідно з пунктом
1.8. цього Положення, тимчасових колективів, об'єднань тощо;
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- заслуховування звітів членів Ради як керівників вищих навчальних
закладів.
3.8. Для виконання поточної роботи та координації діяльності із
вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації Рада створює своїм
рішенням президію та комісії, серед котрих можуть бути:
- комісія з організації навчального процесу;
- комісія по прийому студентів та випуску спеціалістів;
- комісія по міжвузівській кооперації;
- комісія з науково-дослідної діяльності;
- комісія з соціально-побутового забезпечення та інші.
3.9. До складу президії Ради входять її голова, заступник голови,
начальник управління освіти і науки облдержадміністрації (за умови
включення до складу Ради і за його згодою), вчений секретар та голова Ради
директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
3.10. Голова Ради керівників вищих навчальних закладів є одночасно
головою президії Ради.
3.11. Засідання президії Ради проводиться у відповідності із виробничими
потребами, але не рідше одного разу на квартал.
4. Права і обов'язки голови Ради
Керівництво Радою здійснює голова, а за його відсутністю -

4.1.
заступник.
4.2. Голова, його заступник та вчений секретар обираються на засіданні
Ради керівників вищих навчальних закладів Миколаївської області терміном на
два роки, Протокол засідання Ради з питання виборів голови, його заступника та
вченого секретаря направляється до Міністерства освіти і науки України.
4.3. Голова Ради має наступні права та обов'язки:
- планувати роботу Ради;
- приймати рішення та виконувати управлінські функції, що відповідають
даному Положенню;
- організовувати роботу відповідно до плану,, спрямовану на якісне
виконання ухвал в установлені Радою терміни;
- скликати і забезпечувати проведення засідань Ради у терміни,
встановлені цим Положенням;
- звітувати Раді про свою роботу не менше, ніж раз на рік;
- формувати комісії із представників вищих навчальних закладів, склад
яких затверджується на засіданні Ради, для перевірки за дорученням
Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та відомств, які мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, та місцевих органів державної
виконавчої влади освітньої діяльності в цілому або окремих її напрямків у вищих
навчальних закладах та .відокремлених структурних підрозділах, які
функціонують у Миколаївській області;
- формувати робочі групи із наступним затвердженням їхнього складу на
засіданні Ради для здійснення аналітичної роботи в межах проблем, визначених
цим Положенням;
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- представляти Раду в органах державної виконавчої влади, інших
організаціях, установах та підприємствах;
- подавати пропозиції щодо складу президії Ради та кандидатури вченого
секретаря Ради для забезпечення організаційно-аналітичної роботи і діловодства
Ради;
- організовувати управління справами Ради в межах своїх повноважень
між засіданнями Ради.
4.4. По закінченні терміну повноважень голова Ради керівників вищих
навчальних закладів звітує на засіданні Ради, яка дає оцінку ефективності його
діяльності та приймає ухвалу про подовження або припинення повноважень
голови Ради. Протокол засідання направляється до Міністерства освіти і науки
України.
4.5. Голова Ради обирається не більше, ніж на два терміни.

8

