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ПОЛОЖЕННЯ
про Раду ректорів вищих
навчальних закладів
Житомирської області

Дане Положення регламентує порядок та визначає основні напрямки
діяльності Ради ректорів вищих навчальних закладів Житомирської області,
що створена на громадських засадах з метою більш ефективного
забезпечення реалізації державної політики в галузі вищої освіти та науки з
урахуванням регіональних особливостей.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Рада ректорів вищих навчальних закладів Житомирської області (надалі
Рада) є постійно діючим органом громадського самоуправління в системі
вищої освіти регіону.
1.2. Рада у своїй діяльності керується Законом України «Про вищу освіту»,
іншими нормативно-правовими актами, Положенням про ради ректорів
(директорів) вищих закладів освіти України (Наказ № 146 від 12.05.96 р.)
та цим Положенням.
1.3. До складу Ради входять керівники вищих навчальних закладів ІІІ–ІV
рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти та відокремлених
підрозділів вищих навчальних закладів інших регіонів України
незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності, які
функціонують на території Житомирської області і внесені до
державного реєстру навчально-виховних закладів України та колективні
члени. На момент затвердження Положення це керівники:
 Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 Житомирського державного технологічного університету;
 Житомирського національного агроекологічного університету;
 Житомирського інституту медсестринства;
 Житомирського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти;
 Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова
Державного університету телекомунікацій;
 Житомирського інституту культури і мистецтв Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 Житомирської філії Національного університету державної
податкової служби України;
 Житомирського відділення навчально-наукового інституту
заочного та дистанційного навчання Національної академії
внутрішніх справ;
 Житомирської філії ПВНЗ «Європейський університет»;
 Житомирської філії Київського інституту бізнесу та технологій;
 Житомирської філії Університету сучасних знань;
 Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління
персоналом;
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 Житомирського економіко-гуманітарного інституту вищого
навчального закладу «Університет Україна»;
 Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації;
 Житомирської обласної організації профспілки працівників
освіти і науки України.
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.
До складу Ради із статусом голосу, визначеним її рішенням, можуть
входити, за згодою, представники місцевих органів державної
виконавчої влади, самоврядування обласного комітету профспілки
працівників освіти і науки, студентських організацій, а також установ,
організацій і підприємств, діяльність яких пов’язана з наданням освітніх
послуг.
Рада ректорів розміщується на базі вищого навчального закладу
керівника, який обраний головою Ради.
Рада організовує свою роботу у тісній взаємодії з Міністерством освіти і
науки України, іншими Міністерствами та відомствами, які мають у
своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, а також з управлінням
освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.
Рішення Ради ректорів вищих навчальних закладів, що входять до її
компетенції згідно з даним Положенням, мають характер рекомендацій.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ

2.1. Координація діяльності вищих навчальних закладів регіону,
забезпечення функціонування системи вищої освіти згідно вимог
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 та держави.
2.2. Вивчення та прогнозування потреб регіону у фахівцях певного рівня
кваліфікації та профілю підготовки. Визначення пріоритетних напрямків
підготовки та спеціальностей, необхідних для динамічного соціальноекономічного розвитку регіону.
2.3. Спільне використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальнотехнічних ресурсів вищих закладів освіти для розв’язання важливих
проблем освіти та науки. Організація конференцій, семінарів з питань
розвитку освіти і науки, шляхів вдосконалення виховного процесу,
реалізації та впровадження результатів наукових досліджень у
виробництво тощо.
2.4. Розробка та реалізація заходів щодо соціального захисту працівників та
студентів вищих закладів освіти, спільного використання об’єктів
соціально-культурного та побутового призначення.

2.5. Координація діяльності вищих навчальних закладів щодо участі у
виконанні державних, галузевих та регіональних цільових програм.
2.6. Аналіз стану системи вищої освіти в регіоні та впливу зовнішніх
факторів (демографічні, етнічні, соціально-економічні, політичні,
ринкові, міжнародні) та внутрішніх чинників на тенденції розвитку
навчальних закладів регіону. Розробка пропозицій щодо удосконалення
мережі вищих навчальних закладів.
2.7. Вивчення та поширення передового досвіду організації навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах, проведення
соціологічних досліджень у колективах. Внесення за результатами
аналізу пропозицій до Міністерства освіти і науки України щодо
покращення діяльності вищих закладів освіти.
2.8. Участь (за дорученням Міністерства освіти і науки України, місцевих
органів державної виконавчої влади) в перевірках освітньої, наукової та
виховної діяльності вищих навчальних закладів області незалежно від
форм власності та підпорядкування.
2.9. Сприяння іншим видам кооперації вищих закладів освіти, що не
заборонені чинним законодавством.
3. СТРУКТУРА РАДИ
3.1. До складу Ради входять ректори вищих навчальних закладів, що
розташовані на території регіону, незалежно від їх підпорядкування,
представники управління освіти і науки облдержадміністрації, обкому
профспілок працівників освіти і науки, а також інших установ,
організацій і підприємств, діяльність яких пов’язана з наданням освітніх
послуг.
3.2. Вищим керівним органом Ради є засідання членів Ради ректорів вищих
навчальних закладів Житомирської області. Засідання Ради проводяться
у відповідності із виробничими потребами, але не рідше одного разу на
семестр.
3.3. Керівництво Радою здійснює Голова, а за його відсутністю – заступник.
Голова та його заступники обираються на засіданні Ради більшістю
голосів терміном на 2 роки.
3.4. Голова організовує підготовку та скликає засідання Ради; у період між
засіданнями підписує документи від імені ради, які розглядаються та
затверджуються на черговому засіданні Ради; розподіляє обов’язки серед
заступників голови Ради; представляє Раду у взаємовідносинах з
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, Спілкою ректорів України та іншими установами і
організаціями.
3.5. Для організаційного забезпечення діяльності та діловодства голова Ради
призначає секретаріат в складі вченого секретаря та технічного
секретаря Ради з числа співробітників вищого навчального закладу,
ректором якого він є.

3.6. Рада має право створювати постійні або тимчасові робочі органи: комісії
з основних напрямів діяльності вищих навчальних закладів.
3.7. Голова Ради організовує роботу відповідно до плану, що обговорюється і
затверджується на її пленарних засіданнях.
3.8. По закінченні терміну повноважень голова Ради звітує на засіданні Ради,
яка дає оцінку ефективності його діяльності та приймає ухвалу про
продовження або припинення повноважень голови Ради. Протокол
засідання направляється до Міністерства освіти і науки України. Голова
Ради обирається не більше, ніж на два терміни.
3.9. Для фінансового забезпечення оперативної роботи, придбання та
ремонту оргтехніки, закупівлі канцелярських товарів, тиражування
ділової документації Рада має право відкрити субрахунок в базовому
ВНЗ. Розміри внесків та строки їх сплати, кошторис витрат та
фінансовий звіт затверджується на пленарному засіданні Ради ректорів.

