


2. Компетенція вченої ради факультету  

 2.1. Визначення загальних напрямів освітньої, наукової та організаційної 

діяльності факультету. 

 2.2. Розв’язання питань організації навчально-виховного процесу на 

факультеті.  

 2.3. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, планів 

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету. 

 2.4. Планування практичної підготовки і підбиття підсумків навчальної та 

інших практик студентів факультету. 

 2.5. Обговорення та схвалення звітів декана факультету, завідувачів кафедр 

про навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу на факультеті. 

 2.6. Обрання за конкурсом на посаду асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів і рекомендація їх кандидатур ректорові університету для 

укладання трудових договорів або контрактів. 

 2.7. Обрання за конкурсом на посаду декана факультету з подальшою 

рекомендацією його кандидатури ректорові університету для укладання трудових 

договорів або контрактів.  

 2.8. Розгляд і схвалення кандидатур, які претендують на присвоєння звання 

«Професора університету», а також порушення клопотань перед вченою радою 

університету про присвоєння рекомендованим кандидатурам названого звання 

«Професора університету».  

2.9. Затвердження індивідуальних планів аспірантів і розгляд матеріалів про їх 

атестацію. 

2.10. Розробка заходів щодо забезпечення відповідності якісних характеристик 

підготовки студентів акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки України. 

2.11. Надання монографіям, збірникам, посібникам, підручникам, іншим 

виданням грифу “Рекомендовано до друку вченою радою факультету Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, а також порушення 

клопотань перед вченою радою університету про присвоєння рекомендованим 

виданням одного з грифів вченої ради університету. 

 2.12. Розгляд питань з охорони праці.  

 2.13. Розгляд інших питань, пов’язаних із діяльністю факультету і визначених 

Статутом університету та діючими Положеннями. 

 

3. Організація роботи вченої ради факультету  

3.1. Робота вченої ради факультету здійснюється за планом, що розробляється 

на кожний навчальний рік. План роботи затверджується деканом факультету після 

розгляду його вченою радою факультету. 

 3.2. Підготовку засідань вченої ради факультету організовує секретар вченої 

ради, який: 

 – 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 ухвал вченої ради факультету до 

структурних підрозділів факультету; 

 – готує пакет документів для обрання за конкурсом на посади асистента, 

викладача, старшого викладача, доцента і несе відповідальність за дотриманням 

процедури обрання за конкурсом на зазначені посади відповідно до чинного 

законодавства;  

 – контролює реалізацію ухвал вченої ради факультету; 

 – координує взаємодію вченої ради факультету з вченою радою університету, 

структурними підрозділами факультету відповідно до повноважень вченої ради 

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 запрошувати інформацію та матеріали у структурних 

підрозділах факультету, необхідні для організації засідань вченої ради факультету. 

 3.3. Ухвали вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана 

факультету. Ухвала вченої ради факультету  може бути скасована вченою радою 

університету. 

 3.4. Ухвала вченої ради факультету стосовно питань навчальної, виховної, 

наукової, методичної і організаційної роботи приймаються відкритим 

голосуванням, простою більшістю голосів, а у разі проведення конкурсів на 

заміщення посад професорсько-викладацького складу, обрання декана факультету 

таємним голосуванням у встановленому законом порядку. 

3.5. Ухвали про рекомендацію кандидатур на присвоєння почесних звань 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

приймаються відкритим голосуванням у порядку передбаченому Положенням про 

звання «Професора університету» Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. 

3.6. Засідання вченої ради факультету проводиться за присутності не менше як 

2/3 її членів. 

 3.7. Засідання вченої ради факультету оформляється протоколом, який 

підписують голова та секретар вченої ради факультету. 

 3.8. Порядок денний засідання вченої ради факультету і термін його 

проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до засідання. 

 3.9. Голова вченої ради факультету організує систематичну перевірку 

виконання ухвал вченої ради факультету та інформує її членів про виконання 

прийнятих ухвал та власних розпоряджень. 

 3.10. Результати роботи вченої ради факультету періодично заслуховуються 

на засіданнях вченої ради університету. 

 

4. Відповідальність членів ученої ради факультету  

За невиконання ухвал і доручень вченої ради факультету, вченої ради 

університету члени вченої ради факультету несуть відповідальність відповідно до 

Закону України “Про вищу освіту” та чинного законодавства. 

 


