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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Вчена рада факультету Національного фармацевтичного університету
(далі — Вчена рада факультету) є колегіальним органом управління
факультетом університету, якому делеговані певні повноваження Вченої ради
університету для вирішення важливих питань, які стосуються роботи
факультету університету.
1.2 Метою діяльності Вченої ради факультету є вирішення основних
питань

щодо

забезпечення

належного рівня

педагогічної, методичної,

організаційної, наукової роботи на факультеті та підвищення відповідальності
професорсько-викладацького складу за виконання своїх функціональних
обов’язків.
1.3 Діяльність Вченої ради факультету сприяє об’єднанню зусиль усього
науково-педагогічного колективу факультету щодо реалізації концепції
університету з підготовки висококваліфікованих фахівців, розвитку наукових
досліджень, підвищення рівня навчально-методичної та виховної роботи серед
студентів факультету Національного фармацевтичного університету (далі —
університет).
1.4 Для фармацевтичного факультету, факультету фармацевтичних
технологій та менеджменту, факультету медико-фармацевтичних технологій,
факультету з підготовки іноземних громадян створюються окремі Вчені ради
факультетів, повноваження яких відповідають Статуту університету та цьому
положенню.
2 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Факультет - це структурний підрозділ університету, що об’єднує не менш
як три кафедри та/або лабораторії, які в університеті у сукупності забезпечують
підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
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Кафедра - це базовий структурний підрозділ університету, що провадить
освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю
(спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого
входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є
основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або
вчене (почесне) звання.
3 УТВОРЕННЯ ТА СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
3.1 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 повноважень вченої ради.
3.2 До складу Вченої ради факультету входять за посадами ректор,
перший проректор з науково-педагогічної робот, проректор з науковопедагогічної (навчально-методичної) роботи, проректор з науково-педагогічної
(інноваційної та науково-дослідної) роботи, проректор з науково-педагогічної
(дистанційної освіти та інформатизації) роботи, проректор з науковопедагогічної

(виховної)

роботи,

декан

факультету,

учений

секретар

університету, завідувачі кафедр, які входять до структури факультету, голова
ППО університету, голова ППО студентів.
До складу Вченої ради факультету можуть входити інші особи, які
представляють наукових, науково-педагогічних працівників із числа штатних
провідних професорів та найдосвідченіших доцентів, здобувачі вищої освіти.
Виборні

представники,

які

представляють

наукових,

науково-

педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії,
докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників
університету та які працюють у ньому на постійній основі, виборні
представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів,
лікарів-резидентів, керівники виборних органів первинних профспілкових
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керівники

органів

студентського

самоврядування закладу вищої освіти відповідно до квот, визначених статутом
університету.
За рішенням Вченої ради факультету до її складу можуть входити також
представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків
складу Вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні
працівники закладу вищої освіти і не менш як 10 відсотків - виборні
представники з числа студентів.
Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до
закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
Вчена рада факультету утворюється рішенням Вченої ради університету
та вводиться в дію наказом ректора університету.
3.3 Склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора
університету за поданням деканів факультетів.
3.4 Строк повноважень Вченої ради факультету – 5 років, але не більше
ніж строк повноважень Вченої ради університету.
3.6 У зв’язку з вибуттям зі складу Вченої ради факультету окремих членів
з різних причин (вихід на пенсію, закінчення контракту, звільнення з роботи,
смерть, ліквідація окремих кафедр тощо) ректор університету за поданням
декана у разі необхідності оновлює склад Вченої ради факультету і вводить до
її складу нових членів.
3.7 Зміни до складу Вченої ради факультету вносяться щорічно
напередодні нового навчального року або напередодні засідання Вченої ради
факультету наказом ректора університету.
3.8 На першому засіданні обирається таємним голосуванням голова та
заступник голови Вченої ради факультету з числа членів Вченої ради
факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк
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повноважень ради. Функції секретаря Вченої ради факультету виконує учений
секретар університету.
4 ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
4.1 До компетенції Вченої ради факультету:
 визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
 обрання на посади старших викладачів, викладачів, асистентів при
проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад науковопедагогічних працівників;
 ухвалення звітів про діяльність факультету;
 подання пропозицій ректорату щодо заохочення кращих кафедр та
науково-педагогічних

працівників

за

підсумками

поточного

навчального року;
 обговорення підсумків роботи приймальної комісії про зарахування
студентів на факультет обговорює і завдання щодо їх підготовки;
 підбиття підсумків атестації випускників, обговорення результатів
екзаменаційних сесій;
 обговорення

звітів

завідувачів

кафедр,

закріплених

за

факультетами;
 ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу, його
методичного забезпечення;
 вирішення питань організації діяльності факультету відповідно до
своїх повноважень;
 обговорювання інформації, що надходить з Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, і стосується
роботи факультету;
 обговорення навчальних планів і освітніх програм підготовки
студентів;
СУЯ НФаУ
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організації

самостійної

роботи

студентів;
 обговорення питання щодо якості викладання окремих дисциплін
на факультеті;
 обговорення роботи студентського наукового товариства;
 розгляд питань про зміни у структурі факультету і надання
пропозиції ректору університету для прийняття рішення;
 обговорення звітів заступників деканів факультету про організацію
навчальної та виховної роботи на факультеті;
 обговорення

звіту декана факультету про

виконання

умов

контракту та вирішення питання щодо рекомендації кандидата для
участі у конкурсі на посаду декана факультету;
 контроль за виробничою практикою студентів факультету;
 обговорення інших питань, які пов’язані з роботою на факультеті.

5 НОРМАТИВНА БАЗА
 Конституція України;
 Закон України «Про освіту»;
 Закон України «Про вищу освіту»;
 інші Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету
Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки
України та Міністерства охорони здоров’я України;
 Статут НФаУ (наказ МОН ВІД 13.04.2016 р. № 350);
 НУ А-0-01-003 Настанова з управління університетом;
 ДП А3.1-91-004 «Управління документами та записами»;
 ПОЛ А3.5-20-099 «Антикорупційна програма НФаУ»;


інші локальні документи університету.
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6 ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
6.1 ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Робота

Вченої

ради

факультету

здійснюється

за

планом,

що

розробляється на кожний навчальний рік. План роботи затверджується головою
після розгляду його Вченою радою факультету.
Формування плану роботи Вченої ради факультету здійснюється
секретарем на підставі рекомендацій голови, членів Вченої ради факультету, з
урахуванням

пропозицій

структурних

підрозділів

факультетів,

що

представляються секретареві для узагальнення й винесення на розгляд Вченої
ради факультету.
6.2 ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ
Засідання Вченої ради факультету проводяться, як правило, раз на одиндва місяці згідно з графіком роботи. У зв’язку з виробничою необхідністю може
проводитись позапланове засідання Вченої ради факультету.
Усі засідання Вченої ради факультету є правомочними, якщо в них беруть
участь щонайменше дві третини її складу.
Секретар Вченої ради факультету завчасно повідомляє про засідання всіх
членів Вченої ради не пізніше як за добу, надсилає кожному сповіщення за
допомогою електронної поштової скриньки, в якому викладається порядок
денний, час і місце проведення засідання. До початку засідання секретар
перевіряє присутність членів Вченої ради факультету, про що робиться
розписка в явочному листі.
Рішення з усіх питань навчальної, організаційної та наукової роботи
приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. При
проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад на кафедрах, що
підпорядковані факультету, – таємним голосуванням. Рішення вважається
СУЯ НФаУ
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прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин членів Вченої
ради факультету, присутніх на засіданні. При порушенні цих умов голосування
рішення Вченої ради факультету щодо заміщення вакантних посад на кафедрах,
що підпорядковані факультету, вважається недійсним.
Засідання Вченої ради факультету оформлюється протоколом, який
підписують голова і секретар Вченої ради.
На підставі рішень Вченої ради факультету ректором видаються
розпорядження та накази, обов’язкові для виконання працівниками і
студентами факультету, в яких визначається термін і конкретні особи,
відповідальні за виконання.
Для вирішення споріднених питань порядку денного стосовно діяльності
факультетів університету може проводитись об’єднане засідання Вчених рад
факультетів. Рішення про проведення об’єднаного засідання Вчених рад
факультетів приймається їх головами.
Рішення Вченої ради факультету може бути скасоване рішенням Вченої
ради університету.
6.3 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ
Результати роботи Вченої ради факультету періодично заслуховуються на
засіданнях Вченої ради університету. Голова Вченої ради факультету організує
перевірки виконання прийнятих рішень Вченою радою факультету та інформує
членів Ради про виконання прийнятих рішень.

6.4 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО
ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Контроль за виконанням рішень Вченої ради факультету покладається на
керівників структурних підрозділів, що відповідають за відповідні напрямки
діяльності, якщо інше не передбачено рішенням Вченої ради факультету.

СУЯ НФаУ
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7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
За невиконання рішень Вченої ради факультету ректор університету, за
поданням декана факультету, може притягати винних осіб до дисциплінарної
відповідальності.
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