
 



1. Загальні положення 

 

 1.1. Рада професорів ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» є незалежним колегіальним дорадчим органом, 

що створюється на добровільних засадах з фахівців  найвищої кваліфікації – 

докторів наук і професорів з метою розгляду та підготовки рекомендацій для 

прийняття  рішень з питань загальної, навчально-методичної та наукової 

діяльності академії на основі інноваційних, наукових підходів, 

прогнозування наукового супроводу, планування, координації наукової та 

науково-педагогічної діяльності, вироблення стратегічних пріоритетів 

розвитку ПДАБА. 

 1.2. До складу Ради професорів входять голова, його заступник та 

члени Ради. 

 1.3. Голова Ради професорів є офіційним представником професорів 

академії в ректораті. 

 

2. Основні напрямки діяльності Ради професорів 

 

 2.1. Рада професорів здійснює дорадчу діяльність, яка не суперечить 

чинному законодавству України. 

 2.2. Виступає з ініціативами з різних питань наукового, освітнього і 

громадського життя, вносить пропозиції щодо загальної діяльності та 

розвитку академії. 

 2.3. Організація безпосереднього спілкування з викладачами та 

співробітниками академії з різноманітних питань загального, у тому числі і 

стратегічного функціонування академії, розгляд та обговорення найбільш 

цікавих пропозицій на відповідних засіданнях та семінарах. 

 

3. Порядок формування Ради професорів 

 

 3.1. Рада професорів створюється рішенням Вченої ради, яке вводиться 

в дію наказом ректора. 

 3.2. Кількісний та персональний склад Ради професорів визначається 

загальними зборами професорів.  

 3.3. Голова Ради і його заступник обираються Радою професорів. 

 3.4. Членами Ради професорів можуть бути особи, які займаються 

навчально-методичною, викладацькою та науково-дослідною роботою в 



академії та мають вчене звання професор та/або науковий ступінь доктора 

наук. 

4. Організація роботи Ради професорів 

 

 4.1. Вищим органом Ради професорів є загальні збори професорів 

академії. 

 4.2. Засідання Ради професорів скликаються головою Ради і 

проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. 

 4.3. За узгодженням з членами Ради на засіданнях Ради професорів 

можуть бути присутні будь-які викладачі та співробітники академії. 

 4.4. Організовує роботу Ради професорів її голова (або його заступник), 

який здійснює керівництво, формує порядок денний, виконує функцію 

головуючого на засіданнях Ради. 

 

5. Прикінцеві положення 

 

 5.1. Проект Положення про Раду професорів розглядається на 

загальних зборах фахівців найвищої кваліфікації – докторів наук і 

професорів, затверджується рішенням Вченої ради і вводиться в дію наказом 

ректора. 

 5.2. Проект Положення про Раду професорів після затвердження 

Вченою радою розміщується на сайті академії.   

 5.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у тому ж 

порядку, що і саме Положення. 

 


