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1. Загальні положення 

1.1. Положення про Вчену раду факультету економіки та менеджменту 

розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту Полтавської 

державної аграрної академії, Положення про факультет економіки та менеджменту 

та інших діючих нормативно-правових документів у сфері вищої освіти робочою 

групою в складі: 

1.2. Вчена рада факультету економіки та менеджменту ПДАА (надалі – Вчена 

рада факультету) є колегіальним органом управління факультету, який утворюється 

строком на п’ять років, склад якого затверджується розпорядженням декана 

факультету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень 

попереднього складу вченої ради. 

1.3. У своїй роботі Вчена рада факультету керується Законом України «Про 

вищу освіту», Статутом Полтавської державної аграрної академії, Положенням про 

факультет економіки та менеджменту, діючими нормативними актами у сфері вищої 

освіти та цим Положенням. 

 

2. Завдання і функції 

2.1. До компетенції Вченої ради факультету належать розгляд та ухвалення 

наступних питань:: 

 - визначення загальних напрямів статутної діяльності факультету та 

пріоритетних напрямів його розвитку;  

 - розгляд і схвалення звіту про діяльність Вченої ради факультету; 

 - розгляд і затвердження плану роботи Вченої ради факультету, узгодження 

його з планами роботи факультету та його відповідних структурних підрозділів; 

- обговорення і схвалення планів наукової, виховної, профорієнтаційної 

роботи, планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

факультету; 

- обговорення і схвалення планів роботи науково-методичних рад факультету 

за напрямами підготовки; 

- ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу та 

наукової роботи на факультеті;  

- обрання таємним голосуванням на посаду асистентів, викладачів, старших 

викладачів та доцентів на кафедрах факультету; 

- подання клопотання перед Вченою радою академії щодо прийняття таємним 

голосуванням кандидатур на присвоєння вчених звань доцента, професора; 

 - подання клопотання перед Вченою радою академії щодо ухвалення  

кандидатур на іменні стипендії студентів, тем студентських робіт на всеукраїнські 

конкурси, олімпіади тощо; 

 - подання клопотання перед Вченою радою академії щодо затвердження та 

зміни тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук; 

 - подання клопотання перед Вченою радою академії про рекомендацію до 

друку наукових видань науково-педагогічних працівників факультету; 

- рекомендація до друку методичних матеріалів для використання у 

навчальному процесі; 

- створення робочих груп (комісій) для перевірки стану навчальної та 
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методичної роботи у структурних підрозділах, а також для підготовки матеріалів та 

пропозицій з питань, які розглядаються Вченою радою факультету; 

- атестація аспірантів та здобувачів на підстав рішень кафедр факультетів 

- розгляд інших питань відповідно до Положення про факультет. 

 - розгляд питань щодо поліпшення напрямів діяльності факультету, 

раціонального використання інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів; 

 - прийняття рішень з питань організації навчально-виховного процесу і 

наукових досліджень на факультеті; 

 - затвердження тем та планів проведення наукових досліджень; 

- затвердження положень, науково-методичних рекомендацій та інших 

внутрішніх документів, що додатково, до діючих в академії, регулюють діяльність 

факультету; 

 - підготовка та подання питань, що стосуються діяльності факультету для 

розгляду на засіданні вченої ради академії; 

 

3. Склад і організація роботи вченої ради 

3.1. До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан факультету, 

учений секретар, а також виборні представники, які представляють наукових, 

науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, 

професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які 

представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній 

основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів 

первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів 

студентського самоврядування факультету. 

Вибори до складу Вченої ради факультету починаються за 30 календарних 

днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. 

3.2. За рішенням Вченої ради факультету до її складу можуть входити також 

представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу 

вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету 

і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів. 

3.3. Виборні представники з числа працівників факультету обираються вищим 

колегіальним органом громадського самоврядування факультету за поданням 

структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа 

студентів обираються шляхом прямих таємних виборів. 

3.4. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради факультету ,які мають науковий ступінь 

та/або вчене звання, на строк діяльності ради. 

3.5. Засідання Вченої ради факультету проводяться не рідше одного разу на 

місяць. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини загальної кількості її членів. Позачергове засідання може бути скликане за 

ініціативою декана факультету або 2/3 складу членів Вченої ради факультету. 

3.6. Питання на засіданнях Вченої ради факультету розглядаються згідно із 

планом її роботи на навчальний рік, який складається та затверджується на першому 

засіданні. 

3.7. Особи, які готують матеріали для розгляду на засідання вченої ради 
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факультету, несуть відповідальність за ретельне вивчення фактичного стану справ 

щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, належне оформлення документів і 

внесення конкретних пропозицій щодо усунення виявлених недоліків. 

3.8. Головуючий на засіданні Вченої ради факультету: 

- відкриває, неупереджено веде та закриває засідання, оголошує перерви в її 

роботі; 

- пропонує до розгляду і затвердження порядок денний засідання; 

- забезпечує розгляд питань порядку денного; 

- надає слово для доповідей (співдоповідей), інформацій, виступів, оголошує 

виступаючих; 

- виносить на обговорення проекти рішень, забезпечує обговорення та 

голосування з їх прийняття; 

- робить офіційні повідомлення з питань діяльності Вченої ради факультету. 

Робота вченої ради факультету ведеться державною мовою. У разі, коли 

промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. 

3.9. Рішення Вченої ради факультету з усіх питань (за винятком обрання на 

посади науково-педагогічних працівників) приймаються відкритим голосуванням, 

коли за нього проголосує не менше половини присутніх на засіданні членів. 

3.10. Рішення Вченої ради факультету набувають чинності після їх 

затвердження деканом і є обов’язковим для виконання всіма працівниками 

факультету. Рішення розпорядчого характеру вводяться в дію розпорядженнями 

декана факультету. Відповідальність за виконання рішень вченої ради факультету 

покладається на заступників декана, а також на осіб, зазначених у рішеннях. 

 3.11. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано ректором або 

Вченою радою академії, якщо воно суперечить чинному законодавству. 

3.12. Засідання Вченої ради факультету оформляється протоколом. Протокол 

підписують голова та учений секретар. 

3.13. Виконання обов’язків ученого секретаря покладається на одного з 

науково-педагогічних працівників факультету. 

Учений секретар у своїй роботі керується цим Положенням, відповідними 

нормативними документами в сфері вищої освіти і підпорядковується голові вченої 

ради факультету. На нього покладаються такі посадові обов’язки: 

- складати проекти планів роботи вченої ради факультету та пропозиції щодо 

порядку денного її засідань, 

- контролювати хід підготовки відповідних документів на засідання вченої 

ради факультету, 

- завчасно (не пізніше, ніж за 3 доби) повідомляти членів Вченої ради 

факультету про проведення засідань, знайомити їх із матеріалами, які виносяться на 

обговорення, 

- доводити рішення Вченої ради факультету до кафедр, інших підрозділів та 

зацікавлених осіб, 

- оформляти та зберігати в установленному порядку протоколи засідань вченої 

ради факультету. 
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4. Права та обов’язки вченої ради факультету 

4.1. Вчена рада факультету в особі свої членів має право: 

- вносити питання на розгляд вченої ради факультету, 

- вносити пропозиції до ухвали вченою радою факультету, 

- на виявлення своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності 

голосування; 

- робити запити декану щодо вирішення питань організації та здійснення 

навчально-виховної та наукової діяльності факультету; 

- отримувати інформацію щодо діяльності та розвитку факультету. 

4.2. Члени Вченої ради факультету зобов’язані: 

- постійно відвідувати засідання Вченої ради; 

- брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд; 

- виконувати доручення голови Вченої ради з підготовки питань для розгляду. 

 

5. Взаємодія вченої ради факультету з іншими підрозділами ПДАА 

 5.1. Вчена рада факультету взаємодіє з: 

 - вченою радою ПДАА; 

 - деканатом факультету; 

- кафедрами та іншими структурними підрозділами факультету; 

 - іншими факультетами, кафедрами і підрозділами ПДАА. 

 Взаємодія Вченої ради факультету з підрозділами ПДАА направлена на 

отримання і надання необхідної інформації з питань, пов’язаних з його навчально-

виховною та науковою діяльністю. 
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