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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Вчена рада агрономічного факультету (далі – вчена рада)
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (далі
– Університет) є колегіальним органом управління агрономічного факультету
(далі – факультет), склад якого затверджується наказом ректора Університету
протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього
складу вченої ради. Вчена рада обирається загальними зборами трудового
колективу факультету для вирішення основних питань його діяльності.
У своїй діяльності вчена рада керується Конституцією України,
Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту»,
наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського
національного

аграрного

університету

ім.

В.В.

Докучаєва

(далі

–

Університет), «Положенням про вчену раду Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва», цим Положенням, наказами
ректора і розпорядженнями декана факультету, іншими нормативними
актами.
1.2. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий
ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До
складу вченої ради факультету входять за посадами декан факультету,
заступники

декана

факультету,

учений

секретар,

керівники

органів

самоврядування факультету та виборних органів первинних профспілкових
організацій працівників факультету, а також виборні представники, які
представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обранні з числа
завідувачів

кафедр,

професорів,

докторів

наук,

докторів

філософії

(кандидатів наук), доцентів, виборні представники, які представляють інших
працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні
представники

аспірантів,

докторантів,

слухачів,

асистентів-стажистів,

керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів
і аспірантів (за наявності), керівники органів студентського самоврядування

факультету відповідно до квот, визначених даним Положенням у кількості до
30 осіб. За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також
представники організацій роботодавців. При цьому не менше ніж 75% складу
вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники
Університету і не менше 10% – виборні представники з числа студентів. Із
складу вченої ради обираються заступник голови вченої ради та учений
секретар.
1.3. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів
до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
1.4. Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора
Університету за поданням декана факультету.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Вчена рада приймає рішення з наступних напрямків діяльності:
2.1.1. Визначення загальних напрямків діяльності факультету;
2.1.2. Обрання на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів
згідно діючого законодавства та Статуту Університету;
2.1.3. Ухвалення навчальних програм та навчальних планів з наступним
поданням їх на затвердження вченій раді Університету;
2.1.4. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на
факультеті;
2.1.5. Оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів
факультету;
2.1.6. Ухвалення планів і звітів факультету;
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
3.1. До компетенції вченої ради факультету належать:
- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
- обрання на посади асистентів, викладачів, старших викладачів;
- внесення пропозицій до органу громадського самоврядування факультету
про звільнення з посади декана;

- ухвалення навчальних програм і навчальних планів з подальшим їх
затвердженням вченою радою Університету;
- вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
- ухвалення планів і звітів факультету;
- розгляд і затвердження 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 навчально-виховну роботу кафедр
факультету;
- розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз
фахової підготовки здобувачів вищої освіти;
- розгляд питань і внесення пропозицій вченій раді Університету щодо змін у
структурі факультету, створення, реорганізації та ліквідації кафедр, надання
пропозицій щодо структури факультету та його наукових і навчальнонаукових підрозділів;
- рекомендація науково-дослідницьких робіт до включення у тематичний
план науково-дослідницької роботи Університету;
- 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;
-

рекомендація

студентів

для

отримання

освіти

за

міжнародними

програмами;
- розгляд клопотань студентів щодо переведення на дистанційне навчання за
індивідуальним графіком.
- розгляд інших питань, що не суперечать Статуту Університету та
Положенням про вчену раду Університету.

3.2. Рішення вченої ради вводяться в дію рішенням декана факультету,
які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу
факультету та можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони
суперечать законодавству, статуту Університету чи завдають шкоди
інтересам Університету.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
4.1. Склад вченої ради обирається на факультеті загальними зборами
трудового колективу факультету у кількості до 30 осіб строком на 5 років.
4.2.

Орган

громадського

самоврядування

трудового

колективу

факультету, у зв'язку із вибуттям із складу вченої ради окремих її членів з
різних причин, оновлює вчену раду, виводить або вводить до її складу нових
членів.
4.4. Зміни та доповнення до складу вченої ради стосовно осіб за
посадами, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» вносяться за
поданням декана факультету.
4.5. Засідання вченої ради проводяться не рідше як один раз на два
місяці згідно з графіком. Конкретна дата проведення засідання визначається
деканом факультету.
4.6. Регламент роботи вченої ради затверджується на її засіданні
відкритим голосуванням. План роботи, що містить перелік питань для
розгляду складається, як правило, на рік і узгоджується на засіданні вченої
ради після чого затверджується її головою.
4.7. Учений секретар завчасно повідомляє про засідання всіх членів
вченої ради не пізніше як за три дні до початку засідання у письмовій формі,
а також знайомить із проектами рішення з усіх питань, внесених до порядку
денного.
4.8. До початку засідання ученим секретарем перевіряється присутність
членів ради за підписами у явочному листі.
4.9. Участь членів вченої ради у засіданні є обов'язковою.

4.10. Проведення лекцій, практичних і лабораторних занять, приймання
екзаменів та інші поважні причини, визнаються підставою відсутності на
засіданні вченої ради.
4.11. Усі засідання вченої ради є правомірними, якщо у них взяло
участь не менше дві третини її спискового складу.
4.12. Рішення вченої ради (при обранні на посади асистента, викладача,
старшого викладача) приймається таємним голосуванням і вважається
позитивним, якщо за нього проголосувало більше половини членів вченої
ради, що брали участь у засіданні.
Правомірність такого рішення визначається чинними нормативними
документами. З інших питань - відкритим голосуванням простою більшістю
голосів від числа присутніх на засіданні членів вченої ради.
4.13. При допущенні процедурних порушень при розгляді питань
вченою радою, декан вносить питання на повторний розгляд, рішення якого є
остаточним.
4.14. У ході засідання ведеться протокол, який підписують голова
вченої ради і учений секретар. Відповідальність за правильність ведення
протоколів покладається на ученого секретаря.
5. КЕРІВНИЦТВО
5.1. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається згідно
цього положення. За його відсутності на засіданні головує заступник голови.
5.2. Протоколи та іншу документацію вченої ради веде учений
секретар.
6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ УНІВЕРСИТЕТУ
6.1. Вчена рада взаємодіє з іншими робочими, дорадчими органами та
органами громадського самоврядування Університету, зокрема:
6.1.1.Конференцією трудового колективу Університету, факультетів,
органами громадського самоврядування Університету, факультетів;
6.1.2. Вченою радою Університету;
6.1.3. Ректоратом;

6.1.4. Деканатом;
6.1.5. Кафедрами Університету;
6.1.6. Студентським самоврядуванням.
7. МАЙНО І КОШТИ
7.1. Керівництво Університету забезпечує вчену раду приміщенням для
засідань (вільною на час проведення засідання аудиторією), комп'ютерною
технікою і технічними засобами (що є в наявності на факультеті) для ведення
і друкування протоколів засідань та іншим необхідним обладнанням й
устаткуванням.
8. КОНТРОЛЬ, ПЕРЕВІРКА ТА РЕВІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
8.1. Контроль за виконанням рішень вченої ради здійснюють учений
секретар і заступник голови вченої ради, про що вони своєчасно інформують
голову вченої ради.
8.2. Виконання рішень вченої ради покладається на осіб, що
відповідають за ці напрямки діяльності, або осіб, призначених виконувати
конкретні рішення.
8.3 Вчена рада факультету, узагальнюючи матеріали, при потребі
повторно розглядає окремі питання у порядку контролю їх виконання.
9. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗМІН ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Це Положення розглядається і ухвалюється Вченою радою
Університету та вводиться у дію наказом ректора Університету.
9.2 Факультет може пропонувати зміни та доповнення до цього
Положення.
9.3 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і
ухвалюються Вченою радою Університету та вводяться у дію наказом
ректора Університету.

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва 26 липня 2016 р., протокол №3.

