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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно із Законом України «Про вищу освіту», іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами України, Статутом ДДПУ, 

Положенням про відокремлений структурний підрозділ «Горлівський 

інститут іноземних мов» ДДПУ (далі - Інститут) та цим Положенням на 

факультеті для вирішення основних питань діяльності створюється вчена 

рада.
1.2. Вчена рада факультету Горлівський інститут іноземних мов є 

колегіальним органом управління факультету, що забезпечує принцип 

самоврядування на факультеті, який діє в межах наданих їй повноважень і 

утворюється строком на п’ять років.

2. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
2.1. Вчену раду факультету очолює її голова, якого обирають таємним 

голосуванням із числа членів вченої ради факультету, які мають науковий 

ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

У разі відсутності голови на засіданні головує заступник голови вченої 

ради факультету. Секретарем вченої ради факультету призначається один з її 

членів.

2.2. До складу вченої ради факультету входять за посадами декан, 

заступники декана, завідувачі кафедр, голова профспілкового бюро 

факультету, керівники органів студентського самоврядування факультету, а 

також виборні працівники, які представляють науково-педагогічних 

працівників, яких обирають із числа професорів, докторів наук, доцентів, 

кандидатів наук, провідних викладачів; виборні представники, які 

представляють інших працівників факультету та які працюють на постійній 

основі, а також здобувачів вищої освіти, згідно з квотами, які затверджують 

наказом директора Інституту за поданням декана, узгодженим з 

профспілковим бюро та студентською радою факультету. При цьому не 



менш як 75 % загальної кількості вченої ради факультету мають становити 

науково-педагогічні працівники факультету й не менш як 10 % - виборні 

представники з числа осіб, які навчаються в Інституті.

2.3. Виборних працівників обирають загальними зборами працівників 

факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а 

виборних представників із числа осіб, які навчаються в Університеті, 

обирають загальними зборами (конференцією) осіб, які навчаються на 

факультеті через прямі таємні вибори.

2.4. Персональний і кількісний склад вченої ради факультету 

затверджують наказом директора Інституту строком на п’ять років.

2.5. Часткові зміни у складі вченої ради факультету протягом терміну 
повноважень (якщо це не стосується виборних представників) ухвалюються 
на засіданні вченої ради факультету та затверджуються наказом директора за 
поданням декана факультету. У разі змін у складі виборних представників 

призначається позачергове засідання органу громадського самоврядування 
факультету.

3. ФУНКЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
3.1. Вчена рада факультету розглядає та ухвалює рішення з таких 

питань:

- визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів;

- внесення пропозицій директору Інституту щодо призначення заступників 

декана;

- ухвалення навчальних планів і програм, які вносять на розгляд вченої ради 

Інституту;
- вирішення питань організації освітнього процесу на факультеті;
- розгляд інших птань діяльності фікультету відповідно до законодавства та 

своїх повноважень.



3.2. Рішення вченої ради факультет вводять у дію розпорядженням 

декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано 

вченою радою Інституту.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
4.1. Формою роботи вченої ради факультету є засідання.

4.2. Вчена рада факультету працює за планом, що розробляється на 

один навчальний рік і затверджується на першому засіданні вченої ради. 

План роботи складає вчений секретар ради факультету з урахуванням 

пропозицій Вченої ради Інституту, структурних підрозділів факультету, 

окремих членів ради.

4.3. Засідання вченої ради відбуваються не рідше одного разу на 

місяць.

4.4. Засідання вченої ради є правомочним за умови присутності не 

менше 2/3 її складу. Рішення вченої ради ухвалюється простою більшістю 

голосів присутніх членів ради.

4.5. Форму голосування (таємне або відкрите) визначають на засіданні 

рішенням членів ради, крім випадків, визначених законодавством.

4.6. Для проведення таємного голосування обирається лічильна 

комісія, що підбиває підсумки голосування та повідомляє їх членам ради.

4.7. Матеріали з питань на розгляд вченої ради подаються секретареві 

вченої ради за тиждень до засідання. Матеріали засідання вченої ради 

факультету оформлюється протоколом за підписом голови ради та секретаря 

ради.

4.8. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями 

декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасоване 

Вченою радою Інституту. Рішення вченої ради факультету є обов’язковими 

для працівників і осіб, які навчаються на факультеті. Питання про виконання 



рішень вченої ради щорічно розглядаються на засіданнях ради, звіт про 

виконання рішень подається вченому секретарю Інституту.

4.9. Контроль за виконанням рішень вченої ради факультету 

покладається на декана факультету.


