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Житомир – 2018 р.



1. Загальні положення 

1.1 . Положення про вчену раду факультету Житомирського 

національного агроекологічного університету (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів 

Міністерства освіти і науки України, Статуту Житомирського національного 

агроекологічного університету (далі – Університет) і є документом, який 

регламентує її діяльність. 

1.2 . Положення визначає основні завдання, функції, принципи 

формування та управління вченої ради факультету, а також взаємовідносини з 

іншими структурними підрозділами Університету. 

1.3 . Вчена рада факультету (далі – вчена рада) є його колегіальним 

органом управління, що утворюється строком на п’ять років, склад якого 

затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету з 

урахуванням пропозицій зборів трудового колективу факультету протягом 

п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої 

ради.  

1.4 . Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або 

вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.  

1.5 . До складу вченої ради входять за посадами: декан факультету, 

завідувачі кафедр, голова первинної профспілкової організації співробітників 

факультету, голова первинної профспілкової організації студентів від 

факультету, голова студентського самоврядування факультету, виборні 

представники, які представляють науково-педагогічних працівників, аспірантів, 

докторантів та інших працівників факультету, які працюють на постійній 

основі, відповідно до квот, визначених Статутом Університету.  

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.  

Кількісний склад вченої ради факультету визначається вченою радою 

факультету залежно від загальної кількості працівників, студентів. При цьому 
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не менше 75 відсотків загальної чисельності і складу становлять науково-

педагогічні працівники факультету і не менше 10 відсотків – виборні 

представники з числа студентів факультету.  

1.6 . Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями 

декана факультету, які є обов`язковими для виконання всіма учасниками 

освітнього процесу факультету і можуть бути скасовані ректором університету, 

якщо вони суперечать чинному законодавству та Статуту Університету чи 

завдають шкоди інтересам Університету. Рішення вченої ради факультету 

можуть бути скасовані вченою радою Університету. 

1.7 . У своїй діяльності вчена рада факультету керується Законами 

України «Про вищу освіту» та «Про освіту», постановами Кабінету Міністрів 

України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 

Статутом Житомирського національного агроекологічного університету та 

іншими локальними нормативними актами Університету, а також наказами та 

розпорядженнями ректора Університету та цим Положенням.  

1.8 . Положення про вчену раду факультету розробляється відповідно до 

Типового положення про вчену раду факультету і затверджується вченою 

радою Університету. 

  

2. Функції 

До компетенції вченої ради факультету належать:  

2.1 Обрання на посаду декана факультету більшістю голосів від її 

складу з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету. Інші 

питання щодо порядку обрання керівника факультету визначаються Статутом 

Університету. 

Ректор Університету призначає декана  строком на п’ять років та укладає з 

ним відповідний контракт. У разі якщо ректор Університету обґрунтовано 

відмовить у призначенні на посаду та укладанні контракту, вчена рада 

факультету має право двома третинами голосів від свого складу підтвердити 

попереднє рішення, після чого керівник Університету зобов’язаний протягом 10 

робочих днів призначити відповідну особу на посаду та укласти з нею 
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відповідний контракт. 

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором Університету 

за поданням вченої ради Університету або органу громадського 

самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, 

за порушення Статуту Університету, умов контракту. Пропозиція про 

звільнення декана факультету вноситься до органу громадського 

самоврядування факультету не менш як половиною голосів статутного складу 

вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення декана факультету 

приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу 

громадського самоврядування факультету. 

2.2 Внесення подання про звільнення декана з підстав, передбачених 

законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування Університету. 

2.3 Вирішення питань організації освітнього процесу на факультеті. 

2.4 Ухвалення рішень таємним голосуванням щодо рекомендацій осіб 

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр. Ухвалення рішень відкритим 

або таємним голосуванням щодо рекомендацій осіб на присвоєння вчених звань 

доцентів, професорів. 

2.5 Ухвалення освітніх (освітньо-професійних) програм і навчальних 

планів з подальшим їх затвердженням вченою радою Університету. 

2.6 Розгляд і затвердження річних (за навчальний рік) і перспективних 

планів роботи факультету (вченої ради факультету) та звіту декана про їх 

виконання. 

2.7 Розгляд і затвердження річних (за навчальний рік) і перспективних 

планів роботи кафедр та звітів завідувачів кафедр про їх виконання. 

2.8 Розгляд питань і внесення пропозицій вченій раді Університету 

щодо змін у структурі факультету (утворення, реорганізацію та ліквідацію 

структурних підрозділів факультету). 

2.9 Рекомендація науково-дослідницьких робіт щодо включення у 

тематичний план науково-дослідницької роботи Університету.  
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2.10 Рекомендація проектів науково-дослідних робіт для участі в 

конкурсах різних рівнів.  

2.11 Подання пропозицій щодо кандидатур до вступу в аспірантуру та 

докторантуру. 

2.12 Розгляд рекомендацій щодо кандидатур на одержання іменних 

стипендій, премій, нагород різного рівня. 

2.13 Розгляд інших питань, що не суперечать Статуту Університету.  

 

3.  Організація роботи 

 

3.1 Організаційною формою роботи вченої ради факультету є засідання, 

які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць.  

3.2 Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання 

вченої ради факультету, яке може бути скликане з ініціативи ректора, 

ректорату, декана факультету.  

3.3 Засідання вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не 

менше 2/3 складу ради.  

3.4 Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим 

голосуванням із числа членів вченої ради, присутніх на засіданні і несе повну 

відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Проект 

порядку денного кожного засідання вченої ради факультету складається 

секретарем вченої ради факультету відповідно до Плану роботи вченої ради 

факультету на навчальний рік. 

3.5 За дорученням голови вченої ради факультету підготовку матеріалів 

до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради факультету 

забезпечують керівники відповідних структурних підрозділів спільно із 

секретарем вченої ради. 

3.6 Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради 

факультету, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не 
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пізніше семи днів до дня засідання вченої ради факультету) подання 

секретареві вченої ради проектів рішень, у яких сформульовано конкретні 

заходи із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль 

та виконання. 

3.7 Не пізніше трьох днів до засідання секретар вченої ради погоджує 

порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради. 

3.8 Секретар вченої ради повідомляє членам вченої ради та запрошеним 

про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше, ніж за два дні до 

його проведення.  

3.9 Якщо матеріали, розглянуті головою вченої ради факультету, не 

відповідають необхідним вимогам: не розкрито зміст питання або виявлені інші 

недоліки, то вони можуть бути зняті з розгляду і перенесені на наступні 

засідання вченої ради.  

3.10 Голова вченої ради факультету на засіданні: 

 відкриває та закриває засідання вченої ради; 

 організовує розгляд питань; 

 надає слово для доповіді, виступу членам вченої ради; 

 виносить на обговорення проекти рішень; 

 робить офіційні повідомлення.  

3.11 На засіданнях вченої ради ведеться протокол, який підписується 

головою вченої ради та секретарем. 

 

4. Права та обов`язки членів вченої ради  

4.1 Члени вченої ради мають право:  

 вносити питання на розгляд засідання вченої ради; 

 вносити пропозиції до проектів рішень з питань, винесених на 

обговорення засідання вченої ради; 

 на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення 

таємності голосування; 
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 вносити запити (рекомендації) декану щодо вирішення питань 

освітнього процесу, наукової та організаційної діяльності факультету та 

перспектив їх розвитку; 

 на отримання інформації щодо освітнього процесу, наукової та 

організаційної діяльності факультету та перспектив їх розвитку, в межах 

питань, винесених на обговорення засідання вченої ради.  

4.2 Члени вченої ради зобов’язані: 

 постійно відвідувати засідання вченої ради, брати активну участь в 

обговоренні питань, визначених Планом її роботи; 

 готувати інформацію та проект рішення з питання своєї доповіді, 

винесеної на обговорення засідання вченої ради, згідно її Плану роботи; 

 виконувати доручення, рішення, ухвали вченої ради, в межах своєї 

компетенції. 

 

ПОГОДЖЕНО: 
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