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СТАТТЯ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про вибори академіків, членів-кореспондентів та
іноземних членів (далі – Положення) розроблено на підставі Статуту
Всеукраїнської громадської організації «Академія наук вищої освіти
України» (далі – Академія).
1.2. Положенням визначається порядок висунення кандидатур і
обрання до складу Академії дійсних членів, членів-кореспондентів, почесних
членів та іноземних членів, перелік необхідних документів, що подаються до
Академії при цьому, а також номенклатури спеціальностей, за якими
здійснюється обрання кандидатів до складу Академії, права і обов'язки
членів Академії.
1.3. Членство в Академії – індивідуальне. Індивідуальними членами
Академії є вітчизняні вчені, вчені інших країн, які збагатили науку працями
першорядного значення, мають науковий ступінь доктора, кандидата наук чи
доктора філософії; визнають Статут Академії та активно працюють в одному
із її Відділень.
1.4. До персонального складу Академії можуть бути обрані вчені
зарубіжних країн, наукові досягнення яких здобули визнання міжнародної
наукової спільноти та збагатили науку працями, відкриттями і визначними
досягненнями.
1.5. Почесними членами Академії можуть бути обрані видатні вчені, які
зробили вагомий внесок у розвиток науки і освіти, збагатили науку значними
досягненнями та беруть активну участь у виконанні статутних вимог
Академії. Окрім того, у почесні академіки можуть бути переведені дійсні
члени Академії, які за станом здоров’я не можуть активно братии участь у
діяльності Академії, проте зробили вагомий внесок у розвиток освіти і науки.
1.6. Дійсними членами (академіками) Академії можуть бути обрані
вчені вищих навчальних закладів та інших наукових установ, які мають
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фундаментальні теоретичні праці і видатні відкриття, організатори наукової
діяльності, науковці та освітяни, які мають, як правило, науковий ступінь
доктора наук. вчене звання професора.
1.7. Членами-кореспондентами Академії можуть бути обрані науковці і
освітяни, які мають науковий ступінь кандидата наук чи доктора філософії,
вчене звання доцента, позитивно проявили себе в науковій та практичній
діяльності.
1.8. Кількість дійсних членів та членів-кореспондентів визначається за
рішенням

Президії

Академії

і

затверджується

Загальними

зборами

(конференцією) Академії.
1.9. Кандидатів, висунутих в дійсні члени, члени-кореспонденти,
почесні та іноземні члени Академії за матеріалами особових справ
розглядають Загальні збори фахових Відділень, що вносять до Президії свої
рішення

на

затвердження.

Президія

доповідає

Загальним

зборам

(конференції) про прийом нових членів Академії, які і виносять відповідне
рішення.
1.10. Загальні збори (конференція) Академії, на яких обираються дійсні
члени,

члени-кореспонденти,

почесні

члени

та

іноземні

члени,

є

правомочними, якщо в них бере участь не менше 50% + 1 голос фактичного
складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.
СТАТТЯ 2.
ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОБРАННЯ КАНДИДАТІВ
ДО СКЛАДУ АКАДЕМІЇ
2.1. Висунення кандидатів у дійсні члени (академіки), членикореспонденти, почесні та іноземні члени здійснюється Відділеннями
Академії таємним або відкритим голосуванням. Рішення оформляється
протоколами

засідань,

поданням

Відділень

за

підписом

академіків-

секретарів. Кандидати повинні бути ознайомлені зі Статутом і чинними
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Положеннями Академії. Відмітка про це робиться на заяві академікомсекретарем Відділення.
2.2. При висуненні кандидатів Відділення визначають, за якою
спеціальністю висувається кандидат в дійсні члени (академіки), членикореспонденти, почесні члени Академії.
2.3. При висуненні кандидатів в дійсні члени та члени-кореспонденти,
почесні члени, іноземні члени необхідно дотримуватись п.п. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
Положення.
2.4. Особи, затверджені Президією Академії, приймаються в дійсні
члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні, іноземні члени Президією
Академії з подальшим затвердженням Загальними зборами (конференцією)
Академії відкритим голосуванням.
2.5. Особова справа, що подається до Президії Академії на кандидата в
дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні чи іноземні члени
має включати такі документи: заяву встановленого зразка на ім’я Президента
Академії; особовий листок з обліку кадрів; автобіографію; характеристикуподання відповідного Відділення про висунення кандидата із зазначенням
вакантної спеціальності, на заміщення якої обирається особа; копії дипломів
кандидата або доктора наук/доцента чи професора; список опублікованих
праць і авторських винаходів; у характеристиці відзначається особистий
внесок кандидата в науку і практику, підготовку наукових кадрів, створення
наукових шкіл, громадська діяльність, нагороди, почесні звання тощо.
2.6. Розгляд матеріалів та документів, які надійшли до Академії на
кандидатів для заміщення вакансій, здійснюєтеся спеціальною комісією
Президії Академії.
2.7. Відповідне Відділення готує рекомендації для розгляду на Президії
Академії. Остаточне рішення по кожному кандидату приймає Президія
Академії.
2.8. Номенклатура спеціальностей, за якими здійснюється висунення
кандидатів для обрання їх дійсними членами (академіками), членами4

кореспондентами, почесними та іноземними членами Академії визначається
Президією Академії.
2.9. Особи, обрані дійсними членами (академіками), членамикореспондентами почесними та іноземними членами, одержують "Диплом"
встановленого зразка.
2.10. Кількісний склад членів Академії визначає Президія квотами для
кожного Відділення.
2.11. Члени Академії обираються довічно, крім випадків позбавлення
статусу та припинення членства в Академії, передбачених Статутом і цим
Положенням.
СТАТТЯ 3.
ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АКАДЕМІЇ

3.1.

Членство

в

Академії

дійсного

члена

(академіка),

члена-

кореспондента, почесного або іноземного члена припиняється у таких
випадках:
- добровільного виходу з членів Академії;
- порушення членом Академії Статутних обов’язків, а також якщо він
пориває зв’язки з Академією, свідченням чого є систематична неявка на
Загальні збори Відділення та Загальні збори (конференцію) Академії;
- притягнення члена Академії до юридичної відповідальності і його
засудження;
- визнання члена Академії у встановленому законодавством порядку
недієздатним чи безвісти відсутнім;
- несплати щорічних членських внесків упродовж останніх 2-х років;
- невиконання власних творчих планів або відсутності таких, доручень
керівника Відділення, виконавчого органу Академії;
- смерті члена Академії.
3.2. Порядок припинення членства в Академії:
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- за поданням академіка-секретаря Відділення за умови, що питання
членства розглянуто на Загальних зборах Відділення за участю особи
(присутність необов’язкова), членство якої припиняється;
- за власним бажанням (особиста письмова заява).
3.3. Добровільний вихід з членів Академії не позбавляє права
повторного вступу до Академії на загальних підставах.

СТАТТЯ 4.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДІЙСНИХ ЧЛЕНІВ
І ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ АКАДЕМІЇ
4.1. Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії повинні брати
активну участь в її діяльності. Робота членів Академії в її закладах
здійснюється згідно із затвердженими планами. Аналогічно у випадках, коли
члени Академії беруть участь у проектах тих чи інших науково-дослідних
закладів за межами Академії. Члени Академії зобов'язані виконувати
доручення Загальних зборів (конференції), Президії Академії, Бюро Президії,
академіків-секретарів Відділень.
4.2. Дійсні члени (академіки) Академії мають право брати участь у
розв’язанні всіх питань діяльності Академії, у роботі Загальних зборів
(конференції) Академії з правом вирішального голосу, висувати кандидатури
і брати

участь у голосуванні на виборах дійсних членів і членів-

кореспондентів Академії. Члени-кореспонденти Академії мають право брати
участь в роботі Загальних зборів (конференції) Академії та голосувати на
виборах Президента Академії. Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії
мають право виконувати науково-дослідні роботи в Академії, в інших
наукових закладах, можуть публікувати свої праці у виданнях Академії.
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4.3. Члени Академії мають право бути обраними до керівних органів
Академії, користуватися підтримкою Академії у своїй науковій і навчальній
діяльності, добровільного виходу з членів Академії.
4.4. Члени Академії повинні виконувати вимоги Статуту, сприяти
запровадженню результатів науково-дослідних і творчих робіт Академії,
надавати

необхідну

науково-технічну

допомогу

організаціям

і

підприємствам, мати свої річні плани, звітувати у Відділеннях про їх
виконання, пропагувати мету і діяльність Академії та сплачувати членські
внески.
4.5. Члени Академії зобов’язані брати участь у роботі Загальних зборів
(конференції) Академії, а також у відповідності зі своїм фахом, у роботі
наукових конференцій і нарад, конгресів, симпозіумів, семінарів, що
проводяться Відділеннями Академії.
4.6. Члени Академії, незалежно від місця основної роботи, зобов'язані
щорічно надавати до відповідного Відділення звіти про свою роботу разом з
друкованими працями або детальними повідомленнями про характер, обсяг і
результати виконаних робіт. Звіти членів Академії розглядаються і
затверджуються у Відділеннях.
4.7. Члени Академії, які є громадянами або підданими іноземних
держав, мають право:
- підтримувати зв'язки з Академією шляхом надання опублікованих
ними наукових праць і доповідей;
- брати участь у роботі Загальних зборів Відділення та Загальних зборів
(конференції) Академії, а також наукових конференцій і нарад, що
проводяться Академією або за її участі;
- отримувати друковані та електронні видання Академії.
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СТАТТЯ 5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКІВ, ЧЛЕНІВ-КОРЕСПОНДЕНТІВ,
ПОЧЕСНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ АКАДЕМІКІВ
5.1. Дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти,

почесні та

іноземні члени несуть персональну відповідальність за їх діяльність як членів
Академії.
5.2.

Порядок

кореспондентів,

та

почесних

підстави
та

притягнення

іноземних

членів

академіків,
до

членів-

відповідальності

регулюються нормами чинного законодавства України, Статутом та
внутрішніми нормативними документами Академії.
5.3. У разі, коли діяльність члена Академії суперечить меті та
завданням Академії, коли він ігнорує статутні вимоги, вносить розкол і
дезорганізацію, поширює упереджену й тенденційну інформацію про
діяльність Академії, рішенням Президії може бути позбавлений звання
академіка чи члена-кореспондента і вилучений із персональних списків
членів Академії.
СТАТТЯ 6.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

6.1.

Це

Положення

схвалюється

Президією

і

затверджується

Загальними зборами (конференцією) Академії і може бути змінено та
доповнено лише Загальними зборами (конференцією).
6.2. Положення набирає юридичної сили після схвалення Президією.
Зміни і доповнення до Положення, прийняті в процесі його затвердження
Загальними зборами (конференцією) Академії, набувають чинності з
моменту їх затвердження.
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