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Положення
про Вчену раду факультету ветеринарної медицини
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Вчена рада факультету ветеринарної медицини Харківської
державної зооветеринарної академії Міністерства освіти і науки України є
дорадчим колегіальним органом факультету.
1.2. Вчену раду утворено для погодженого вирішення найважливіших
питань, які віднесені до компетенції факультету
1.3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом
демократичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем,
актуальних для поточної та перспективної діяльності факультету.
1.4. У своїй роботі Вчена рада керується Законом України «Про вищу
освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України,
Статутом Академії та цим Положенням.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1. До компетенції Вченої ради Факультету належить:
– обговорення найважливіших питань з напрямів діяльності факультету й
прийняття ухвал з цих питань;
– опрацьовування, розгляд і подання ректорові до затвердження проектів
нормативних документів, які регламентують усі види статутної діяльності,
проекти створення, організації чи ліквідації основних структурноадміністративних підрозділів та кафедр;
– подання до конференції трудового колективу, як вищого колегіального
органу громадського самоврядування пропозиції факультету, до проекту
статуту академії, а також змін і доповнень до нього;
– обрання на посаду таємним голосуванням науково-педагогічних
працівників;
– ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
– ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
– ухвалення основних напрямків діяльності наукових досліджень;

– розгляд рішень галузевих методичних комісій факультету;
– оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
– винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників,
навчальних посібників, тощо;
– винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження
Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і
навчальних посібників до відзнаки;
– винесення рекомендацій для вступу в докторантуру;
– затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і
доктора наук;
– розгляд і подання ректорові пропозицій стосовно складу і повноважень
дорадчих органів факультету;
–
заслуховування
звітів
про
роботу
кафедр
факультету.
2.2. Вчена рада розглядає положення й інші питання діяльності факультету
відповідно до його Статуту.
ІІІ. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
3.1. Кількісний склад Вченої ради Факультету визначається Вченою радою за
поданням декана. Персональний склад Вченої ради факультету
затверджується на вченій раді Факультету терміном на 1 рік та у разі потреби
може переглядатися.
3.2. Головою Вченої ради факультету є декан, а у разі його відсутності
обов’язки голови виконує заступник голови Вченої ради – заступник декана.
3.3. До складу Вченої ради входять за посадами декан, заступники декана,
секретар вченої ради а також виборні представники, які представляють
науково-педагогічних працівників з числа завідувачів кафедр, професорів,
докторів наук, доцентів, інших працівників факультету, що працюють у
ньому на постійній основі. При цьому не менш як 75% від загальної
чисельності складу Вченої ради мають становити науково-педагогічні
працівники факультету.
3.4. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться
один раз на місяць. Засідання Вченої ради вважається правочинним, якщо на
ньому присутні не менше 2/3 від її складу. Члени Вченої ради беруть участь у
засіданнях особисто. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який
підписується
головою
Вченої
ради
та
секретарем.
3.5. Підготовка та проведення засідань Вченої ради здійснюється головою
Вченої ради факультету. Порядок денний засідань Вченої ради формується з
урахуванням пропозицій завідуючих кафедр, чинного плану її роботи та
погоджується з головою вченої ради факультету.
3.6. Голова Вченої ради планує й контролює її роботу, проводить засідання,
несе відповідальність за виконання її завдань.
3.7. Секретар вченої ради факультету:
– організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень;
– бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них;
– контролює підготовку засідань Вченої ради;
– готує інформацію і звіти про діяльність Вченої ради;

– забезпечує моніторинг виконання рішень Вченої ради, а також інформує за
його результатами голову та членів Вченої ради;
– готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
– виконує інші завдання голови Вченої ради.
3.8. Рішення Вченої ради з питань порядку денного приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів, а в разі потреби – таємним
голосуванням у встановленому порядку. Рішення набувають чинності після
їх підписання головою Вченої ради (або головуючим при розгляді цього
питання).
3.9. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників
структурних підрозділів факультету.
3.10. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило,
на декана факультету відповідно до його функціональних обов’язків.
3.11. Рішення Вченої ради набирає чинності після його підписання головою
ради, або заступником голови ради, у разі його головування на засіданні і
вводяться в дію розпорядженнями деканату.
ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ
4.1. Член Вченої ради факультету має право:
– вносити питання на розгляд Вченої ради;
– вносити пропозиції до ухвали Вченої ради;
– на висловлювання своїх намірів при голосуванні та забезпечення таємності
голосування;
– робити запити декану щодо вирішення питань організації навчальновиховної, наукової, господарської діяльності факультету та перспектив їх
розвитку;
– на інформацію щодо діяльності та розвитку факультету.
4.2. Член Вченої ради повинен:
– виконувати доручення Вченої ради щодо підготовки питань для
розглядання Вченою радою;
– постійно відвідувати засідання Вченої ради та брати активну участь в
обговоренні питань, винесених на розгляд;
– брати активну участь у реалізації прийнятих рішень.
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