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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Вчену Раду факультету біотехнології та
природокористування Харківської державної зооветеринарної академії
розроблено у відповідності із законодавством України про освіту, Статутом
ХДЗВА і визначає основні завдання, склад, порядок організації роботи
Вченої Ради факультету (далі Вчена Рада).
1.2. Вчена Рада є виборним представницьким органом факультету, який
забезпечує принцип самоврядування на факультеті в рамках, які
представляються факультету та її Вченій Раді повноважень.
1.3. Основним завданням Вченої Ради є визначення поточних і
перспективних напрямів діяльності факультету, об’єднання зусиль
керівництва факультету, науково-педагогічних працівників, навчальнодопоміжного персоналу факультету в цілях підготовки фахівців, які
відповідають сучасним вимогам, координація навчальної, навчальнометодичній, науково-дослідній та виховній діяльності факультету.
2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ
2.1. Вчена Рада створюється при наявності в структурі факультету
академічних підрозділів (кафедр, навчально-методичних і науково-дослідних
підрозділів).
2.2. До складу Вченої Ради входять, у відповідності з дорученими
обов’язками або по посаді: декан факультету, заступники декана та завідувачі
кафедрами.
2.3. Кількість членів Вченої Ради, в тому числі які обираються, визначається
Вченою Радою за представленням декана факультету.
2.4. Кандидатури до складу Вченої Ради висовуються і обговорюються на
загальних
зборах
(конференції)
науково-педагогічних
працівників
факультету. Для обрання до складу Вченої Ради можуть бути висунуті
кандидатури з числа професорсько-викладацького, наукового складу,
навчально-допоміжного та студентського складу факультету. При цьому не
менш як 75% від загальної чисельності складу Вченої ради мають становити
науково-педагогічні працівники факультету.
2.5. Дострокові перевибори Вченої Ради можуть проводитися за вимогою не
менше половини його членів, або за рішенням Вченої Ради.
3. КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
3.1. Вчена Рада:
1) розробляє і представляє на затвердження Вченої Ради стратегію розвитку
факультету;
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2) розглядає і представляє на затвердження Вченої Ради ХДЗВА пропозиції зі
зміни номенклатури спеціальностей і напрямів, відкриття нових
спеціальностей, освітніх програм і спеціалізацій;
3) розглядає проекти базових навчальних планів та після узгодження з
відповідними інстанціями робочі навчальні плани;
4) координує роботу з удосконалення навчально-методичної і науководослідної роботи на факультеті; аналізує та підводе висновки навчальної,
навчально-методичної роботи факультету за півріччя і/або навчальний рік, а
також висновки практики студентів;
5) розглядає висновки роботи ДЕК і випуску бакалаврів та магістрів;
6) систематично аналізує інформацію про якість навчання, узагальнює і
розповсюджує досвід нововведень в області організації навчального процесу;
7) затверджує навчальні програми дисциплін зі спеціальностей факультету;
8) затверджує результати самообстеження при атестації освітніх програм;
9) приймає рішення про обрання на посаду асистента, викладача, старшого
викладача та дає рекомендації Вченій раді академіїї щодо обрання на посаду
доцента та професора;
10) вносить пропозиції з присвоєння вчених звань співробітникам
навчальних і наукових підрозділів факультету;
11) розглядає звіти декана факультету, завідувачів кафедрами і керівників
структурних підрозділів факультету;
12) вносить рекомендації щодо видання монографій, підручників та іншої
навчально-методичної літератури;
13) розглядає доповнення і зміни в Положенні про Вчену Раду факультету та
виносить їх на розгляд Вченої Ради ХДЗВА;
14) розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю факультету, які не
відносяться до виключної компетенції Вченої Ради.
3.2. Рішення Вченої Ради факультету можуть бути скасовані рішенням
Вченої Ради ХДЗВА.
4. СТРУКТУРА ВЧЕНОЇ РАДИ
4.1. Головою Вченої Ради є декан факультету.
4.2. Вчена Рада може обирати з своїх членів заступника голови, який за
відсутності голови веде засідання Вченої Ради.
4.3. З числа членів Вченої Ради за представленням його Голови обирається
секретар Вченої Ради факультету. Секретар Вченої Ради організовує
підготовку засідань Вченої Ради, контролює реалізацію його рішень та
координує взаємодію Вченої Ради з Вченою Радою ХДЗВА, а також зі
структурними підрозділами факультету у відповідності з повноваженнями
Вченої Ради, інформує голову Вченої Ради та його членів про виконання
рішень Вченої Ради.
4.4. Секретар Вченої Ради:
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 формує порядок денний засідань Вченої Ради і представляє
їх на затвердження голові Вченої Ради;
 контролює процес підготовки матеріалів і проектів
документів з питань порядку денного дня засідань Вченої Ради;
 забезпечує їх своєчасне доведення до членів Вченої Ради;
 забезпечує підготовку протоколів засідань Вченої Ради,
розсилку копій та витягів з протоколів;
 організує своєчасне доведення рішень Вченої Ради до
структурних підрозділів факультету;
 готує необхідні документи для проведення конкурсного
відбору;
 несе відповідальність за дотримання встановленої
процедури конкурсного відбору претендентів на посади асистента,
викладача, старшого викладача, доцента, молодшого наукового
співробітника та наукового співробітника наукових підрозділів
факультету.
4.5. Для виконання покладених функцій секретар Вченої Ради має право
запитувати інформацію та матеріали в структурних підрозділах факультету,
які необхідні для організації засідань Вченої Ради.
5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ
5.1. Вчена Рада працює на основі плану, який розроблюється і
затверджується на рік. Формування плану роботи Вченої Ради здійснюється
на основі рекомендацій членів Вченої Ради, з урахуванням пропозицій
структурних підрозділів факультету, за представленням Вченого секретаря
для узагальнення та винесення на розгляд Вченої Ради.
5.2. Засідання Вченої Ради проводяться, як правило, щомісячно, але не рідше,
одного разу в три місяця (окрім літнього періоду) в установлені деканом
факультету дні. Засідання Вченої Ради правомочне, якщо на ньому присутні
не менше половини його членів. При рішенні питань, пов’язаних з обранням
науково-педагогічних працівників по конкурсу, кворум Вченої Ради повинен
складати не менше 2/3 від загального числа його членів.
5.3. Позачергове засідання Вченої Ради у виключних випадках може
проводитися за ініціативою декана факультету або не менше чим 1/4 членів
Вченої Ради. Повідомлення про скликання позачергового засідання,
підписане його ініціаторами, передається Вченому секретарю для розсилки
членам Вченої Ради не пізніше, чим за тиждень до дати засідання. В
повідомленні вказується порядок денний засідання, і до нього додаються
відповідні документи.
5.4. Порядок денний чергового засідання Вченої Ради формуються Вченим
секретарем і затверджуються головою Вченої Ради не пізніше, чим за один
тиждень до запланованої дати чергового засідання.
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5.5. Секретар Вченої Ради не пізніше, чим за 3 календарних дні доводить до
всіх членів Вченої Ради порядок денний та матеріали засідання Вченої Ради.
5.6. Засідання Вченої Ради є відкритими для всіх викладачів, інших категорій
працівників і студентів факультету. В засіданнях Вченої Ради з правом
дорадчого голосу можуть приймати участь запрошені особи. Секретар Вченої
Ради інформує Вченої Ради на початку його засідання про участь в його
роботі запрошених осіб та причинах (цілях) їх участі в засіданні.
5.7. Порядок денний засідання Вченої Ради та порядок обговорення питань
затверджується рішенням членів Вченої Ради, які присутні на засіданні, і
вносяться в протокол засідання Вченої Ради.
5.8. Рішення Вченої Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Вченої Ради, якщо інше не встановлено законодавством
України або Статутом ХДЗВА.
5.9. У випадку рівної кількості числа голосів членів Вченої Ради "за" і
"проти" проводиться повторний розгляд питання на тому ж засіданні Вченої
Ради. У випадку рівної кількості голосів при повторному голосуванні
питання знімається з голосування та його розгляд переноситься на наступне
засідання.
5.10. Форму голосування (відкрите або таємне) визначають на засіданні
рішенням членів Вченої Ради, якщо інше не встановлено законодавством
України або Статутом ХДЗВА.
5.11. Для проведення таємного голосування обирається рахункова комісія,
яка визначає результати голосування та доводе їх до відома членів Вченої
Ради. Результати голосування затверджуються Вченої Ради та
відображаються в протоколі засідання Вченої Ради.
5.12. При розгляді питання конкурсного відбору кандидатур на вакантні
посади професорсько-викладацького складу та наукових працівників Вчена
Рада керується діючим законодавством і Статутом ХДЗВА.
5.13. Рішення Вченої Ради документуються протоколом засідання, який
підписується головою Вченої Ради та Вченим секретарем.
5.14. Рішення Вченої Ради реалізуються розпорядженням декана факультету
та є обов’язковими для адміністрації факультету, професорськовикладацького складу і навчально-допоміжного персоналу факультету, а
також співробітників інших структурних підрозділів факультету і студентів.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ
6.1. 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;
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– робити запити декану щодо вирішення питань організації навчальновиховної, наукової, господарської діяльності факультету та перспектив їх
розвитку;
– на інформацію щодо діяльності та розвитку факультету.
6.2. 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.
Проректор з навчальної роботи

М.М.Хмель

Проект вносить декан
факультету біотехнологіїта
природокористування,
доцент

Щербак О.В.
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