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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про вчену раду факультету/навчально-наукового інститут (далі – 

факультету/інституту) Одеського державного аграрного університету (надалі – 

ОДАУ) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України 

«Про освіту», інших законів, що регулюють освітню діяльність, нормативно-правових 

актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Статуту 

ОДАУ, Положення про вчену раду ОДАУ в новій редакції, затвердженого наказом 

№373-заг від 15.11.2019, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 

ОДАУ в новій редакції,  затвердженого наказом №238-заг від 28.08.2020, і є 

документом, який регламентує її діяльність (далі – Положення). 

1.2. Положення визначає основні завдання, функції, принципи формування та 

управління вченої ради факультету/інституту, а також взаємовідносини з іншими 

структурними підрозділами ОДАУ. 

1.3. Положення про вчену раду факультету факультету/інституту  приймається 

вченою радою ОДАУ та затверджується наказом ректора.  

1.4. Вчена рада факультету/інституту є колегіальним постійно діючим органом 

управління, який створюється для розгляду найважливіших питань діяльності 

факультету/інституту.  

1.5. Строк повноважень вченої ради факультету/інституту не більше 5 років. 

1.6. Вчена рада факультету/інституту діє відповідно до Конституції України, 

чинного законодавства України, Статуту ОДАУ, цього Положення, наказів, 

розпоряджень та інших нормативних актів, які регулюють її діяльність. 

 

 

2. Склад вченої ради факультету  

 

2.1. Вчену раду факультету/інституту очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради факультету/інституту, які працюють на 

постійній основі, мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк 

діяльності цієї вченої ради.  

Заступник голови та секретар вченої ради факультету/інституту обираються 

відкритим голосуванням на першому засіданні новообраної вченої ради 

факультету/інституту з числа її членів.  

За обставин, які унеможливлюють виконання головою вченої ради 

факультету/інституту своїх повноважень (причини передбачені законодавством 

України, відрядження, лікарняний, звільнення тощо), його обов’язки на певний період 

часу можуть бути покладені на заступника голови вченої ради факультету/інституту 

або іншого члена цієї вченої ради за її рішенням, яке приймається вченою радою 

прямим відкритим голосуванням.  
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Член вченої ради факультету/інституту, на якого покладено обов’язки голови 

вченої ради, продовжує їх виконувати до прийняття цією вченою радою рішення 

щодо обрання нового голови вченої ради.  

Новий голова вченої ради факультету/інституту, який обирається із числа членів 

вченої ради факультету/інституту, які працюють на постійній основі, мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк до закінчення строку повноважень 

цього складу вченої ради.  

2.2. До складу вченої ради факультету/інституту входять за посадами:  

- декан факультету/директор інституту,  

- завідувачі кафедр,  

- голова первинної профспілкової організації співробітників 

факультету/інституту,  

- голова студентського самоврядування факультету/інституту,  

- виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників, 

здобувачів наукового ступеню та інших працівників факультету/інституту, які 

працюють на постійній основі відповідно до визначених квот.  

Виборні представники з числа працівників факультету/інституту обираються 

на конференції трудового колективу факультету/інституту (відкрите голосування). 

Виборні представники з числа здобувачів наукового ступеню 

факультету/інституту обираються на конференції колективу здобувачів наукового 

ступеню факультету/інституту (відкрите голосування).  

Виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів на студентській конференції. 

2.3. Кількісний склад вченої ради факультету/інституту визначається 

конференцією трудового колективу факультету/інституту залежно від загальної 

кількості працівників та студентів. При цьому не менше 75 відсотків загальної 

чисельності та складу становлять науково-педагогічні працівники 

факультету/інституту і не менше 10 відсотків – виборні представники з числа 

студентів факультету/ інституту.  

2.4. Квоти представництва у вченій раді факультету/ інституту для працівників 

факультету/інституту, здобувачів освіти (студентів та аспірантів 

факультету/інституту) встановлено таким чином: 

1) від науково-педагогічних працівників – 5 представників, що обираються на 

конференції трудового колективу факультету факультету/ інституту з числа науково-

педагогічних працівників факультету/інституту, які працюють за основним місцем 

роботи. 

2) від адміністративно-допоміжного персоналу  1 представник, що обирається 

на конференції трудового колективу факультету/інституту з числа інших працівників 

факультету/інституту; 

3) від аспірантів факультету/інституту – 1 представник, що обирається на 

засіданні аспірантів факультету/інституту; 



  4 
 

  

4) від студентів факультету/інституту обирається не менше 10 відсотків загальної 

кількості членів вченої ради факультету/інституту. 

2.5. Вибори до складу вченої ради факультету/інституту починаються за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради 

факультету/інституту.  

2.6. Склад вченої ради факультету/інституту затверджується наказом ректора 

ОДАУ за поданням декана факультету/інституту на підставі рішення конференції 

трудового колективу факультету/інституту упродовж п’яти робочих днів з дня 

закінчення повноважень попереднього складу цієї вченої ради. 

2.7. Зміни до складу вченої ради факультету/інституту протягом п’ятьох років 

відбуваються за поданням декана факультету/іституту, завідувачів кафедр, органів 

студентського самоврядування та ухвалюються на засіданні вченої ради 

факультету/інституту. Затверджуються наказом ректора ОДАУ. 

 

 

 

3. Компетенція вченої ради факультету/інституту 

 

До компетенції вченої ради факультету/інституту належать: 

3.1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності факультету/інституту. 

3.2. Вирішення питань організації освітньо-виховного процесу на 

факультет/інституті. 

3.3. Розгляд і затвердження річного та перспективного плану підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету/інституту. 

3.4.Обговорення та затвердження планів науково-дослідної, профорієнтаційної, 

методичної та виховної роботи на факультеті/інституті.   

3.5. Обговорення та затвердження річного плану роботи студентських наукових 

гуртків.  

 3.6. Схвалення та винесення до розгляду науково-методичної ради ОДАУ 

освітньо-професійних, освітньо-наукових програм та навчальних планів для кожного 

рівня вищої освіти та спеціальності й подання рекомендацій для їх затвердження на 

Вченій раді ОДАУ.  

3.7. Розгляд та затвердження програм вступних іспитів. 

3.8. Планування та обговорення результатів атестації на факультеті/інституті. 

3.9. Розгляд і винесення до розгляду науково-методичної ради ОДАУ питань 

щодо видання конспектів лекцій, навчально-методичних матеріалів, підручників, 

навчальних посібників, монографій, навчально-методичних вказівок, збірників 

наукових праць, тез доповідей (повідомлень), матеріалів конференцій тощо та 

подання рекомендацій для затвердження на Вченій раді ОДАУ.  

  3.10. Обговорення та затвердження річних звітів: факультету/інституту, вченої 

ради факультету/інституту, науково-методичної комісії факультету/інституту, 
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науково-дослідної, профорієнтаційної та виховної роботи факультету/інституту, 

студентського самоврядування факультету/інституту. 

3.11. Обговорення і подання рекомендацій Вченій раді ОДАУ щодо 

затвердження тем наукових досліджень та затвердження звітів про їх виконання. 

3.12.  Розгляд питань і внесення пропозицій Вченій раді ОДАУ щодо змін у 

структурі факультету/інституту, створення, реорганізації та ліквідації кафедр, 

надання пропозицій щодо структури факультету/інституту та його наукових і 

навчально-наукових підрозділів;  

3.13. Обрання декана факультету/інституту за погодженням з трудовим 

колективом факультету/інституту. 

3.14. Обрання на посаду/заміщення вакантної посади викладача, старшого 

викладача, асистента. 

3.15. Надання рекомендацій Вченій раді ОДАУ щодо обрання за конкурсом 

кандидатур на посаду завідувача кафедри, професора, доцента. 

 3.16. Обговорення кандидатур і клопотання перед Вченою радою ОДАУ щодо 

присвоєння вчених звань професора і доцента, а також почесних звань ОДАУ. 

3.17. Обговорення  кандидатур та клопотання перед Вченою радою ОДАУ 

щодо присвоєння іменних стипендій для студентів, здобувачів наукового ступеню, на 

здобуття премій для молодих науковців, участь у конкурсах студентських наукових 

робіт тощо. 

3.18.Оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, 

розгляд та затвердження рейтингу науково-педагогічних працівників 

факультету/інституту. 

3.19. Аналіз результатів опитування «Викладач очима студента», інших 

анкетувань здобувачів вищої освіти, щорічного рейтингового оцінювання науково-

педагогічних працівників, формування пропозиції для кафедр, що входять до 

структури факультету/інституту. 

 3.20. Висунення або представлення наукових розробок і проектів на здобуття 

державних, національних і міжнародних премій.  

3.21. Винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження 

Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних 

посібників до відзнаки. 

3.22. Висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і 

присвоєння почесних звань України та нагородження нагрудними знаками, 

відзнаками Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики 

України. 

3.23. Розгляд і подання рекомендацій Вченій раді ОДАУ до затвердження тем 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та доктора філософії 

(кандидата наук), наукових керівників для здобувачів наукового ступеню та 

консультантів для докторантів, пошукувачів.  

3.24. Розгляд і подання рекомендацій Вченій раді ОДАУ до затвердження 

індивідуальних планів здобувачів наукового ступеню і розгляд матеріалів про їх 
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атестацію та оцінка ефективності підготовки кадрів вищої кваліфікації через 

аспірантуру.  

3.25. Обговорення питання про подальше перебування здобувачів наукового 

ступеню в аспірантурі або їх відрахування та подання кандидатур для затвердження 

на Вченій раді ОДАУ. 

3.26. Розгляд питань з охорони праці, цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності. 

3.27. Розгляд питань щодо міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень, 

академічної мобільності студентів і викладачів ОДАУ.  

3.28. Розгляд інших питань, пов'язаних із діяльністю факультету/іституту. 

 

 

 

4. Організація роботи вченої ради факультету/інституту 

 

4.1. Організаційною формою роботи вченої ради факультету/інституту є 

засідання.  

Засідання вченої ради факультету/інституту проводяться, як правило, один раз 

на місяць, позапланові – за потреби.  

4.2. Засідання вченої ради факультету/інституту проводиться відповідно до 

затвердженого головою цієї вченої ради Плану роботи вченої ради 

факультету/інституту, який складається на один навчальний рік.  

План роботи вченої ради факультету/інституту складає її голова та 

розглядається її членами та затверджується на першому її засіданні нового 

навчального року.  

У плані роботи зазначаються питання, які необхідно розглянути, доповідачі з 

відповідного питання та орієнтовна дата проведення засідань вченої ради 

факультету/інституту.  

План роботи вченої ради факультету/інституту затверджує декан 

факультету/директор інституту після ухвалення його на засіданні вченої ради 

факультету/інституту. 

Затверджений План роботи доводиться до відома членів вченої ради 

факультету/інституту та науково-педагогічних працівників факультету/інституту, 

органу студентського самоврядування.    

4.3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання вченої ради 

факультету/інституту визначаються її головою та надсилається на ознайомлення її 

членам не пізніше, ніж за 5 робочих днів до її засідання.  
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5. Порядок проведення засідань вченої ради факультету/інституту 

та прийняття рішень 

 

5.1. Порядок денний засідання вченої ради факультету/інституту визначається її 

Планом роботи.  

До порядку денного засідання вченої ради факультету/інституту її головою, з 

урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів, вносяться додаткові 

питання. 

5.2. Підготовка проекту порядку денного засідання вченої ради 

факультету/інституту відповідно до внесених пропозицій здійснюється секретарем 

ради, який не пізніше ніж за п’ять днів до засідання подає його голові цієї вченої ради 

для погодження. 

5.3. До початку роботи вченої ради факультету/інституту має бути підготовлено: 

- проект порядку денного засідання вченої ради факультету/інституту з 

визначенням доповідача з кожного питання;  

- проекти рішень вченої ради факультету/інституту за поданням відповідального 

доповідача згідно порядку денного засідання;  

- явочний (реєстраційний) список членів вченої ради факультету/інституту;  

- додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, презентації, 

діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного. 

5.4. Засідання вченої ради факультету/інституту проводиться під керівництвом її 

голови  або, у разі його відсутності,  заступника голови вченої ради 

факультету/інституту. 

5.5. Засідання вченої ради факультету/інституту вважається правомірним, якщо 

на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів. 

5.6. Порядок денний засідання приймається в цілому більшістю голосів 

присутніх членів вченої ради факультету/інституту шляхом відкритого голосування. 

5.7. Рішення вченої ради факультету/інституту приймаються з кожного питання 

порядку денного окремо відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів вченої ради факультету/інституту.  

Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад асистентів, 

викладачів, старших викладачів, доцентів та професорів, завідувачів кафедр рішення 

приймається таємним голосуванням згідно із чинним законодавством України та 

Положенням про порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників ОДАУ та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) в новій редакції, затвердженим наказом №238-заг від 28.08.2020.    

5.8. Для розгляду питань шляхом таємного голосування обирається лічильна 

комісія (не менше трьох осіб) голосуванням простою більшістю від кількості 

присутніх на засіданні членів вченої ради факультету/інституту. 

5.9. Після оголошення складу лічильної комісії, остання видає членам вченої 

ради факультету/інституту заготовлені бюлетені для таємного голосування. 
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5.10. Члени ради, які запізнилися на початок роботи вченої ради 

факультету/інституту, у таємному голосуванні участі не беруть.  

5.11. Рішення вченої ради факультету/інституту вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувало, щонайменше, три четвертих її членів, які брали участь у 

голосуванні. Недійсними визнаються бюлетені невстановленого зразка або, якщо 

голосуючий викреслив в бюлетені обидва слова «за» і «проти» або не викреслив 

жодного. На бюлетенях, які залишились не розданими, робиться запис – 

«невикористаний». 

5.12. Протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні вченої 

ради факультету/інституту головою або одним з її членів.  

5.13. Після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія 

запечатує всі бюлетені кожної особи, яка балотується на засіданні вченої ради та 1 

примірник протоколу лічильної комісії в окремі конверти та підписує їх. Протоколи 

лічильної комісії долучаються разом з явочним (реєстраційним) листом до матеріалів 

засідання вченої ради факультету/інституту.  

5.14. Члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок 

проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі 

усіх членів вченої ради факультету/інституту, які отримали бюлетені, та точний 

підрахунок присутніх членів вченої ради факультету/інституту і поданих голосів. 

5.15. Члени вченої ради факультету/інституту і особи, які запрошені для участі у 

розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають 

необхідні пояснення.  

5.16. Рішення вченої ради факультету/інституту оформляються протоколами, які 

підписуються головою (або головуючим на засіданні) та секретарем вченої ради 

факультету/інституту. 

5.17. Рішення вченої ради факультету/інституту доводяться до її членів та 

структурних підрозділів факультету/інституту. 

5.18. Рішення вченої ради факультету/інституту вводяться в дію 

розпорядженнями декана/директора за поданням її голови (головуючого) та є 

обов`язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу 

факультету/інституту і можуть бути скасовані ректором ОДАУ, якщо вони суперечать 

чинному законодавству та Статуту ОДАУ чи завдають шкоди інтересам ОДАУ. 

Рішення вченої ради факультету/інституту можуть бути скасовані Вченою радою 

ОДАУ. 

5.19. Матеріали засідань вченої ради факультету/інституту (протоколи її 

засідань, витяги з протоколів її засідань, службові записки, підстави, обґрунтування, 

витяги з кафедр, бюлетені для таємного голосування тощо) зберігаються у декана 

факультету/інституту протягом одного календарного року. Після закінчення терміну 

зберігання всі протоколи передаються до архіву ОДАУ. Додатки зберігаються 

впродовж 5 років відповідно до нормативно-правових актів України та ОДАУ. 
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6. Права та обов’язки секретаря вченої ради факультету/інституту 

 

 6.1. Обов’язки секретаря вченої ради факультету/інституту виконує її секретар, 

обраний на першому засіданні вченої ради факультету/інституту з числа її шляхом 

відкритого голосування. 

 6.2. Секретар вченої ради факультету/інституту підпорядковується голові 

вченої ради факультету/інституту.  

6.3. Секретар вченої ради факультету/інституту: 

- організовує роботу вченої ради факультету/інституту і забезпечує формування 

її рішень; 

- бере участь у плануванні засідань та матеріалів до них; 

- готує засідання вченої ради факультету/інституту; 

- готує проект плану роботи вченої ради факультету/інституту за погодженням з 

її головою та деканом факультету/директором інституту; 

- готує протоколи вченої ради факультету/інституту та витяги з них; 

- забезпечує зберігання протоколів вченої ради факультету/інституту та додатків 

до них; 

- готує звітні протоколи з виконання рішень вченої ради факультету/інституту; 

- готує документацію для таємного голосування; 

- здійснює нагляд за роботою лічильної комісії; 

- здійснює попередній розгляд деяких матеріалів атестаційних справ здобувачів 

вчених звань; 

- готує витяги з протоколів, подання та необхідні документи для розгляду Вченої 

ради ОДАУ та своєчасно надає їх ученому секретарю Вченої ради ОДАУ; 

- виконує інші обов’язки, пов’язані із роботою вченої ради факультету/інституту.  

 

7. Права та обов’язки членів вченої ради факультету/інституту  

 

7.1.  Члени вченої ради факультету/інституту мають право: 

- вносити питання на розгляд засідання вченої ради факультету/інституту; 

- вносити пропозиції до проектів рішень з питань, винесених на обговорення 

засідання вченої ради факультету/інституту; 

- на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності 

голосування; 

- вносити запити (рекомендації) декану/директору щодо вирішення питань 

організації освітньо-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності 

факультету/інституту та перспектив їх розвитку; 

- на отримання інформації щодо освітньо-виховної, наукової, фінансово-

господарської діяльності факультету/інституту та перспектив його розвитку, в 

межах питань, винесених на обговорення засідання вченої ради 

факультету/інституту. 
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