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Положення 

 

«Про конференцію представників трудового колективу  

та Вчену раду факультету магістерської та аспірантської підготовки 

Одеського державного екологічного університету» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Дане Положення розроблено згідно рішення Вченої ради університету 

від 29.08.2010 р. на підставі Закону України «Про вищу освіту» та п. 4.5.2 Статуту 

Одеського державного екологічного університету, затвердженого рішенням 

конференції представників трудового колективу університету від 03.03.09 р. зі 

змінами, внесеними рішенням конференції представників трудового колективу 

університету від 01.07.2011 р. та 15.05.2013 р. 

1.2. У відповідності з ст. 5.1 Статуту університету колегіальним органом 

громадського самоврядування факультету магістерської та аспірантської 

підготовки Одеського державного екологічного університету є конференція 

представників трудового колективу. Термін повноважень конференції трудового 

колективу факультету магістерської та аспірантської підготовки складає 5 років. 

Головою конференції представників трудового колективу факультету 

магістерської та аспірантської підготовки є декан. 

1.3 Вчена рада є колегіальним органом управління природоохоронним 

факультетом, який утворюється строком на п'ять років, склад якого затверджується 

наказом керівника вищого навчального закладу протягом п'яти робочих днів з дня 

закінчення повноважень попереднього складу вченої ради природоохоронного 

факультету. 

 

2. Основні функції колегіальних органів управління 

 

2.1. Орган громадського самоврядування (конференція) природоохоронного 

факультету: 

- оцінює діяльність керівника факультету; 

- затверджує річний звіт про факультет; 

- подає керівнику вищого навчального закладу пропозиції щодо 

відкликання з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством 

України, статутом вищого навчального закладу, укладеним з ним контрактом; 

- обирає виборних представників до вченої ради факультету; 



- обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування вищого навчального закладу. 

2.2. Вчена рада природоохоронного факультету: 

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової 

діяльності факультету; 

- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, 

старших викладачів та доцентів; 

- затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальностей факультету; 

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу; 

- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 

інноваційної діяльності факультету;  

- встановлює іменні та персональні стипендії, які закріплені за 

факультетом, та рекомендує кандидатури на їх здобуття; 

- рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декану 

факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою 

вищого навчального закладу.  

 

3. Склад колегіальних органів управління факультетом 

 

3.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету 

магістерської та аспірантської підготовки є загальні збори (конференція) трудового 

колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів). 

3.2. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні 

бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу факультету. При 

цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні 

становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету, які 

працюють на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з 

числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом 

прямих таємних виборів. 

3.3. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не 

рідше одного разу на рік. 

За статутом до конференції трудового колективу факультету входять: 

- декан;   

- голова асоціації студентів факультету. 

Інші члени обираються до складу конференції на засіданні Вченої ради 

факультету.  

Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, у загальній 

кількості 15 % кількості членів конференції обираються до складу конференції у 

відповідності з затвердженою органом студентського самоврядування факультету 

процедурою. 

3.4. Члени конференції обираються строком на 5 років. Їх повноваження 

можуть бути припиненими достроково за рішенням збору колективу, якій їх 

обирав, або в разі зміни Статуту університету, які торкаються порядку обрання 

членів або повноважень конференції. Допускається неодноразове обрання на 

чергові строки, а також дообрання до складу конференції у разі вибуття або 

припинення повноважень представника відповідного структурного підрозділу 

факультету або студента (аспіранта). 



3.5. 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  

3.6. До складу Вченої ради факультету входять: 

1) за посадами: 

- декан, заступники декана з навчальної, виховної та міжнародної роботи, 

голова органу студентського самоврядування університету, вчений секретар; 

2) обираються: 

- представники з числа завідувачів кафедр, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників факультету;  

- представники з числа осіб, які навчаються в університеті, у відповідності з 

затвердженою органом студентського самоврядування університету 

процедурою. 

3.7. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до 

закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

Кандидатури кандидатів до нового складу Вченої ради, які працюють на 

факультеті на постійній основі, висуваються відповідно до квот, визначених 

рішенням Вченої ради попереднього складу, кафедрами на загальних зборах цих 

структурних підрозділів шляхом відкритого голосування у встановлені 

розпорядженням по факультету строки, але не пізніше ніж за 2 тижня до 

голосування на Вченій раді факультету. 

Висування кандидатур членів Вченої ради факультету з числа наукових 

працівників проводиться на відкритих зібраннях кафедрах у встановлені 

розпорядженням по факультету строки. 

Затвердження кандидатур членів Вченої ради факультету, які висунуті на 

зборах відповідних кафедр факультету, проводиться на засіданні конференції 

представників трудового колективу факультету.  

 

4. Порядок роботи колегіальних органів управління факультетом 
 

Порядок скликання органу громадського самоврядування  

факультету та його роботи визначається статутом вищого навчального  

закладу.  

4.1. Конференція представників трудового колективу факультету 

скликається не рідше 1 разу на рік за рішенням Вченої ради факультету або декана, 

у термінових випадках – за рішенням ректорату університету.  

4.2. Збори конференції вважаються правомочними, якщо на них 

зареєстровано не менше половини делегатів. 

4.3. Рішення з усіх питань діяльності приймаються конференцією 

представників трудового колективу факультету відкритим голосуванням окрім 

питань, пов’язаних з достроковим припиненням повноважень декана факультету. 

4.4. Робота Вченої Ради проходить згідно з щорічним планом, який 

затверджується головою Вченої ради факультету після розгляду його на Вченій 

Раді. 

Право на позачергове скликання Вченої ради має голова Вченої ради 

факультету або за рішенням ректорату університету.  



Засідання Вченої ради вважається правомочними, якщо на них зареєстровано 

не менше половини членів ради, а у випадках вирішення кадрових питань – не 

менше 2/3 членів Вченої ради. 

4.5. Рішення з усіх питань діяльності приймаються Вченою радою 

факультету відкритим голосуванням окрім питань, рішення по яким приймаються 

таємним голосуванням згідно чинного законодавства або нормативних вимог 

Міністерства освіти і науки України. 

4.6. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою 

Університету. 

4.7. Реалізація рішень конференції представників трудового колективу та 

Вченої Ради факультету здійснюється робочими органами управління факультету 

шляхом видавання відповідних розпоряджень або рішень, які є обов’язковими для 

виконання всіма працівниками, студентами факультету. 

4.8. Всі питання щодо діяльності колегіальних органів управління 

факультетом, не урегульовані цим Положенням вирішуються у відповідності до 

Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету. 

 

 

Декан факультету  

магістерської та аспірантської підготовки                              Г.О. Боровська 


