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1.4. Загальна кількість  членів вченої ради є непарним числом і 

складає не менше ніж 30 відсотків штатної кількості науково-педагогічних 

працівників факультету та інституту. 

 5. До складу Вченої ради входять: голова Вченої ради, заступник 

голови, секретар та  члени Вченої ради. 

 

2. Формування Вченої ради факультету та інституту 

2.1. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа її членів з науковим ступенем та/або вченим 

(почесним) званням, на термін діяльності Вченої ради. 

Склад Вченої ради формується двома шляхами: за посадою та за 

рахунок виборних представників. При цьому не менш 75 відсотків загальної 

кількості її складу становлять науково-педагогічні працівники та  не менш як 

10 відсотків виборних представників з числа здобувачів вищої освіти, які 

навчаються на факультеті та в інституті.   

За посадами входять: декан, директор; працівники деканату, 

директорату; завідувачі кафедр; голова профспілкового бюро факультету та 

інституту;  голова студентської ради факультету, інституту.  

Виборні представники обираються зборами трудового колективу 

факультету, інституту з числа професорів, докторів наук, доцентів та інших 

співробітників факультету, інституту, які працюють на постійній основі за 

поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а з числа 

здобувачів вищої освіти - студентськими зборами факультету та інституту. 

2.2. Виборні представники вважаються обраними до складу Вченої 

ради або відкликаними з неї, якщо за них або проти них проголосувало більш 

як 50 відсотків присутніх на зборах (за наявності кворуму – 2/3 облікового 

складу учасників зборів).         

 2.3. Зміни у складі Вченої ради відбуваються за необхідності.  На місце 

вибулих за посадою – одночасно з призначенням на ці посади за наказом 
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ректора або розпорядженням декана, директора; на місце вибулих за 

обранням – на зборах трудового колективу факультету та інституту. 

2.4. Ініціатива щодо відкликання, заміни або призначення нового члена 

Вченої ради  здійснюється за вимогами не менш як  50 відсотків її членів.  

2.5. Секретар Вченої ради призначається рішенням Вченої ради за 

поданням  декана, директора  на термін її дії.  

  

3. Основні напрямки роботи Вченої ради 

3.1. До компетенції Вченої ради належать: 

3.1.1. Визначення стратегії перспективних напрямів розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності факультету та інституту; 

3.1.2. Розгляд якості освітніх програм та навчальних планів усіх 

спеціальностей факультету та інституту; 

3.1.3. Вирішення питань організації та якості проведення освітнього 

процесу на факультеті, в інституті; 

3.1.4. Внесення на розгляд Вченій раді Університету пропозицій щодо 

створення, реорганізації та перейменування кафедр та інших структурних 

підрозділів факультету та інституту; 

3.1.5.Розгляд і затвердження щорічних і перспективних планів роботи 

факультету та інституту;  Вченої ради; кафедр та інших структурних 

підрозділів  і звіту декана, директора, завідувачів кафедр та керівників інших 

структурних підрозділів про їх виконання.  

3.1.6.Підготовка пропозицій до Вченої ради Університету, щодо 

пріоритетних напрямів діяльності факультету, інституту та перспектив його 

розвитку відповідно до  Стратегії розвитку Університету; 

3.1.7.Подання пропозицій щодо кадрового складу та призначення 

керівників структурних підрозділів факультету та інституту до Вченої ради 

Університету;  

 3.1.8.Координація тематики наукових досліджень кафедр та інших 

структурних підрозділів факультету та інституту;  
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 3.1.9.Розгляд пропозицій структурних підрозділів факультету, 

інституту щодо національного і  міжнародного співробітництва та 

партнерства;  

            3.1.10.Організація контролю за виконанням основних завдань і 

функцій, покладених на факультет  та інститут; 

            3.1.11.Внесення на розгляд зборів трудового колективу факультету та 

інституту пропозицій щодо звільнення декана факультету, директора 

інституту, якщо за це проголосувало не менш ніж 50 відсотків  складу Вченої 

ради;  

             3.1.12.Розглядає інші питання поточної діяльності факультету, 

інституту відповідно до Статуту Університету та Положення про факультет 

та навчально-науковий інститут. 

 

4. Порядок роботи Вченої ради  

4.1. Засідaння Вченої ради проводиться не менше одного разу на два 

місяці. 

4.2. Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за 

ініціативою голови Вченої ради або 1/3 її членів. Засідання вважається 

дійсним, якщо в ньому бере участь не менш  як 2/3 членів Вченої ради. 

4.3. Рішення Вченої ради приймаються більшістю голосів відкритим 

або таємним голосуванням.  

4.4.Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) 

обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх 

на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати 

таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, за 

необхідності – заступника, а також секретаря. У роботі лічильної комісії не 

можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до 

бюлетеня для голосування.  

4.5.Рішення Вченої ради може бути скасоване Вченою радою 

Університету. 
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4.6. Зміст роботи Вченої ради регламентується щорічним планом. 

Відповідальним за підготовку матеріалів на засідання є секретар Вченої ради. 

Загальне керівництво підготовкою всіх питань здійснює голова Вченої ради. 

4.7. На засідання Вченої ради інформацію готують відповідальні особи 

та /або  підрозділи факультету, інституту  відповідно до профілю. 

4.8. Довідки, проєкти рішень та інші матеріали надаються секретарю 

Вченої ради  за п’ять днів до засідання.  

4.9. На засідання Вченої ради можуть запрошуватись  інші 

співробітники та здобувачі вищої освіти факультету, інституту та 

Університету.  

4.10. Секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним особам 

про дату, місце, час і порядок денний засідання не пізніше ніж за день до 

його проведення. 

4.11. Засідання Вченої ради  веде її голова, а за його відсутності – 

заступник голови Вченої ради. 

4.12. Протокол засідання веде і оформлює секретар Вченої ради. 

Підписується протокол головою Вченої ради та секретарем. Нумерація 

протоколів починається кожного навчального року.  

4.13. Голова Вченої ради відкриває, закриває засідання Вченої ради; 

організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу; виносить на 

обговорення проєкти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які 

вважає за необхідне оголосити.  

4.14. Секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує 

оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці 

матеріалів до них; готує необхідну документацію.  

4.15. Рішення Вченої ради за необхідності вводяться в дію 

розпорядженнями декана факультету та директора інституту. 

4.16. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників 

структурних підрозділів факультету та інституту, якщо інше не передбачено 

її рішеннями.  




