ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.
Положення розроблене на основі Закону України «Про вищу
освіту», нормативних документів МОН України, Статуту Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка та
визначає основні завдання, повноваження, принципи формування та
напрямки діяльності вчених рад факультетів академії, а також
взаємовідносин з іншими органами управління Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (далі - Академія).
2.
Вчена рада є колегіальним органом управління факультету
Академії, яка створюється для розгляду питань освітньо-виховної та
наукової діяльності факультету.
3.
У своїй діяльності вчена рада керується Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України,
Постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими
актами, нормативними документами МОН України, Статутом Академії
та цим Положенням.
4.
Вчену раду факультету очолює її голова, обраний шляхом
таємного голосування на строк діяльності вченої ради з числа членів
вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, на строк
діяльності вченої ради факультету. Обов’язки голови можуть бути
покладені, за його відсутності, на заступника голови вченої ради
факультету, якого обирають відкритим голосуванням на першому
засіданні новообраної вченої ради факультету.
5.
До складу вченої ради факультету входять за посадами декан
факультету, заступник декана факультету, завідувачі кафедр, секретар
вченої ради факультету, керівники органів самоврядування факультету, а
також виборні представники, які представляють науково-педагогічних
працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, доцентів,
виборні представники, які представляють інших працівників факультету і
які працюють у ньому на постійній основі, керівники виборних органів
первинних профспілкових організацій студентів факультету, керівники
органів студентського самоврядування факультету відповідно до
нормативних вимог і Положенням про вчену раду факультету. До складу
вченої ради факультету можуть також входити представники організацій
роботодавців. При цьому не менше ніж 75 відсотків складу вченої ради
повинні становити науково-педагогічні працівники факультету і не
менше 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
6.
Вибори до складу вченої ради факультету розпочинають за 30
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу
вченої ради.
7.
Виборні представники працівників факультету згідно з п.10
ст 39 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ
обираються за поданням структурних підрозділів, у яких вони
працюють, а студенти обирають виборних представників шляхом

прямих таємних голосувань.
8.
Секретар вченої ради факультету обирається прямим
відкритим голосуванням на засіданні вченої ради факультету прямим
відкритим голосуванням на засіданні вченої ради факультету. Секретар у
своїй діяльності керується цим Положенням й підпорядкований
безпосереднього голові вченої ради факультету.
9.
Склад вченої ради факультету затверджується наказом
ректора академії протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення
повноважень попереднього складу вченої ради факультету.
10. Термін повноважень вченої ради факультету – 5 років.
11. До компетенції вченої ради факультету належать:
 визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
 обрання за конкурсом таємним голосуванням на посади декана
факультету, старших викладачів, викладачів, асистентів;
 внесення пропозицій до органу громадського самоврядування
факультету про звільнення з посади декана;
 ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 вирішення питань організації освітньо-виховного процесу на
факультеті;
 розгляд і затвердження річних і перспективних планів роботи
факультету та заслуховування й оцінка звіту декана про їх виконання;
 розгляд питань щодо організації й виконання наукових планів
кафедр і окремих викладачів;
 періодичний розгляд звітів про освітньо-виховну роботу кафедр
факультету;
 розгляд питань про створення та розвиток навчальновиробничих баз фахової підготовки здобувачів вищої освіти;
 розгляд питань і внесення пропозицій вченій раді академії 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 академії;
 рекомендація проектів науково-дослідних робіт для участі в
конкурсах різних рівнів;
 подання пропозицій щодо кандидатур до вступу в аспірантуру та
докторантуру;
 розгляд рекомендацій щодо кандидатур на одержання іменних
стипендій, премій, нагород різного рівня;
 розгляд інших питань, що не суперечать цьому Положенню.
12. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію
розпорядженнями декана факультету, які є обов’язковими для виконання
всіма учасниками освітнього процесу факультету. Рішення вченої ради
факультету може бути скасовано вченою радою академії, якщо вони

суперечать чинному законодавству, Статуту Академії чи завдають шкоди
інтересам Академії.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
1. Робота вченої ради факультету організовується і здійснюється
відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»,
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса
Шевченка, а також цього Положенням.
2. Діяльність вченої ради факультету здійснюється на підставі
щорічного плану засідань, який охоплює напрямки й завдання, зазначені
в п. 12 цього Положення.
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