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Типове положення про вчену раду факультету  
Житомирського національного агроекологічного університету 

 
 
 1. Дане  Положення  про вчену раду факультету _________________ 
Житомирського національного агроекологічного університету (далі – 
Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту 
Житомирського національного агроекологічного університету (далі – 
Університет).  
 2. Положення  визначає  основні  завдання, повноваження, напрями 
діяльності Вченої ради факультету ________________________ (далі –
Факультет). 
 3. Вчена  рада  є  колегіальним  органом  факультету________________ 
(далі – Вчена рада факультету) . 
 4. У  своїй  діяльності Вчена рада факультету керується Конституцією 
України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, 
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом 
Університету та даним Положенням. 
 5. Вчену  раду  факультету очолює  її голова, обраний шляхом таємного 
голосування  на  строк  діяльності Вченої  ради факультету з числа її членів.  

6. До     складу     Вченої     ради     факультету     входять     за    
посадами декан  Факультету, заступники декана, завідувачі кафедр, 
керівники органів самоврядування факультету, а також виборні 
представники, які представляють наукових, науково-педагогічних 
працівників,  і  обрані  з  числа  професорів, докторів  філософії, докторів  
наук; виборні представники, які представляють інших працівників 
Факультету і які працюють у ньому на постійній основі; виборні 
представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів; 
керівники  виборних  органів  первинної  профспілкової  організації  
студентів і аспірантів; керівники органів студентського самоврядування 
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Факультету відповідно до квот, визначених Положенням про вчену раду 
факультету.  

До складу Вченої ради факультету входять представники організацій 
роботодавців (за згодою).  

При цьому не менше як 75 відсотків складу Вченої ради факультету 
повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Факультету і не 
менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів. 
 7. Вибори до складу Вченої ради факультету розпочинають за 30 
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої 
ради. 
 8. Виборних  представників  Факультету  згідно  з п.10  ст. 39 Закону 
України «Про вищу освіту» обирає орган громадського самоврядування 
Факультету за поданням його структурних підрозділів, в яких вони 
працюють, а студенти Факультету обирають виборних представників шляхом 
прямих таємних виборів. 
 Члени Вченої ради факультету обирають шляхом відкритого 
голосуванням заступника голови Вченої ради та секретаря. 
 10. Персональний  склад  Вченої  ради  факультету  затверджується 
наказом ректора Університету протягом 5 робочих днів із дня подання 
деканом Факультету  списку обраних членів Вченої ради факультету. 

11. Термін повноважень Вченої ради факультету – 5 років. 
 12. До компетенції Вченої ради факультету належать: 
 - визначення загальних напрямів навчальної, наукової та соціально-
гуманітарної діяльності Факультету; 
 - внесення пропозицій до органу громадського самоврядування 
Факультету про звільнення з посади декана; 
 - ухвалення освітніх програм і навчальних планів із подальшим їх 
затвердженням Вченою радою Університету; 
 -  вирішення питань організації освітнього процесу на Факультеті; 
 - розгляд і затвердження річних  й  перспективних планів роботи 
Факультету та заслуховування й оцінка звіту декана про їх виконання; 
 -  розгляд питань щодо виконання навчальних і наукових планів кафедр 
та окремих викладачів; 
 - періодичний  розгляд  звітів  із  основних  видів  роботи кафедр 
Факультету; 
 - розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз 
фахової підготовки здобувачів вищої освіти; 
 -  розгляд питань і внесення пропозицій Вченій раді Університету щодо 
змін у структурі Факультету, створення, реорганізації та ліквідації кафедр, 
надання пропозицій щодо структури Факультету та його наукових і 
навчально-наукових підрозділів; 
 - рекомендація  науково-дослідницьких  робіт  до  включення  у 
тематичний план науково-дослідницької роботи Університету; 
 - рекомендація  проектів  науково-дослідних  робіт  для  участі  у 
конкурсах різних рівнів; 
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 - розгляд інших питань, що не суперечать Статуту Університету. 
 13. Робота  Вченої  ради  факультету  здійснюється  за  планом, що 
розробляється на навчальний рік, та затверджується ректором Університету. 
 14. Підготовку засідань Вченої ради факультету організовує її секретар:  
– формує порядок денний та подає його на затвердження голові Вченої ради 
факультету;  
– контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань 
порядку денного;  
– організовує  своєчасне  доведення  рішень  Вченої ради факультету до  
структурних підрозділів Факультету; 
–  контролює реалізацію ухвал Вченої ради факультету; 
– координує  взаємодію  Вченої ради факультету  з   Вченою радою 
Університету, структурними підрозділами факультету, інформує голову 
Вченої ради факультету і її членів про виконання відповідних ухвал. 
  Для виконання покладених функцій та обов’язків секретар Вченої ради 
факультету має право робити запрос щодо інформації та матеріалів на 
кафедрах Факультету, які  необхідні для організації засідань Вченої ради 
факультету.  
 15. Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями 
декану Факультету, які є обовязковими для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу. 
 16. Рішення Вченої ради факультету можуть бути скасовані ректором 
Університету, якщо вони суперечать чинному законодавству, Статуту 
Університету чи завдають шкоди інтересам Університету. 
 17. Рішення Вченої ради факультету  стосовно питань навчальної,  
наукової, методичної, організаційної роботи та соціально-гуманітарної 
діяльності приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю 
голосів, а у разі проведення конкурсів на заміщення посад науково-
педагогічних працівників, обрання декана факультету – таємним 
голосуванням у встановленому законом порядку.  
 18. Засідання Вченої ради факультету  проводиться за присутності не 
менше як 2/3 її членів. 
 19. Засідання Вченої ради факультету оформляється протоколом, який 
підписують голова та секретар Вченої ради факультету.  
 20. Порядок денний засідання Вченої ради факультету і термін його 
проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до 
засідання.  
 21. Голова Вченої ради факультету організовує систематичну перевірку 
виконання рішень Вченої ради факультету та інформує її членів про 
результати перевірки.  
 22. Результати роботи Вченої ради факультету заслуховуються на 
засіданнях Вченої ради Університету.  
 23. Типове положення  про  вчену раду факультету затверджується 
Вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету. 

24.  Положення  про  Вчену раду факультету розробляється відповідно 
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до Типового положення про вчену раду факультету і затверджується Вченою 
радою факультету.  

 
 
ПОГОДЖЕНО 
 
Перший проректор, проректор       Ю. С. Цаль-Цалко 
з навчальної роботи 
 
Проректор з наукової роботи       Л. Д. Романчук 
та інноваційного розвитку 
 
Проректор з питань економічного      Ю. В. Демяненко 
розвитку та безпеки 
 
Проректор з науково-педагогічної      І. В. Мартинчук 
роботи, соціального та гуманітарного  
розвитку 
 
Начальник відділу кадрів       В. М. Юраш 
 
Інженер з охорони праці       А. О. Малашок 
 
Провідний юрисконсульт       Н. М. Рехтер 
 
Голова первинної профспілкової      Л. А. Суліменко 
організації співробітників університету 
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