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1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено на основі Законів України «Про вищу освіту»
«Про наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту Національного
транспортного університету.
1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження, принципи
формування, напрями діяльності вченої ради факультету транспортних та
інформаційних технологій Національного транспортного університету (далі –
вчена рада Факультету) та взаємовідносини із іншими структурними
підрозділами Національного транспортного університету.
1.3. Вчена рада Факультету є представницьким, колегіальним органом
управління Факультету, що забезпечує принцип самоуправління на Факультеті
в межах наданих їй повноважень.
1.4. Основними завданнями вченої ради Факультету є визначення поточних і
перспективних напрямів діяльності Факультету, поєднання зусиль керівництва
Факультету і науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного
персоналу з метою підготовки фахівців, які відповідають сучасним вимогам.
1.5. Свою діяльність вчена рада Факультету здійснює на основі чинного
законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативних
актів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів
виконавчої влади, Статуту університету, Положення про факультет.
2. Порядок формування та склад Вченої Ради факультету
2.1. Вчену раду Факультету очолює її голова, якого обирають таємним
голосуванням із членів вченої ради Факультету, що мають науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради Факультету.
2.2. До складу вченої ради Факультету входять за посадами декан, заступники
декана, завідувачі кафедр, секретар вченої ради Факультету , керівники органів
самоврядування та виборчих органів первинних профспілкових організацій
працівників Факультету, а також виборні представники наукових, науковопедагогічних працівників Факультету, обрані із професорів, доцентів, докторів
філософії, докторів наук, виборні представники інших працівників Факультету ,
які працюють на ньому на постійній основі, виборні представники студентів,
аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових
організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського
самоврядування факультету. При цьому не менше як 75 відсотків складу вченої
ради Факультету становлять наукові та науково-педагогічні працівники

факультету, не менше як 10 % від її загального складу – виборні представники
студентів.
2.3. Вибори до складу вченої ради Факультету починаються за 30
календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої Ради
факультету.
2.4. Виборних представників працівників Факультету згідно з п.10 ст. 39
Закону України «Про вищу освіту» обирає вищий колегіальний орган
громадського самоврядування Факультету за поданням структурних
підрозділів, у яких вони працюють, а студенти обирають виборних
представників шляхом прямих таємних виборів
2.5. Квоти представництва у Вченій раді факультету Університету для
науково-педагогічних
працівників,
працівників,
які
представляють
допоміжнотехнічний персонал факультету Університету (працівники
факультету Університету та кафедр факультету Університету), студентів,
аспірантів та докторантів Університету встановлено таким чином: 1) від кожної
кафедри, що входить до складу факультету Університету – не менш ніж по 2
представники з числа науково-педагогічних працівників, які входять до складу
Вченої ради факультету Університету за посадою або обираються з числа
науковопедагогічних працівників кафедри, що забезпечує пропорційне
представництво від кафедр факультету Університету; 2) від працівників, що
представляють допоміжно-технічний персонал факультету Університету – не
менш ніж 2 представники, які обираються з числа цієї категорії працівників у
порядку, визначеному п.2.6 цього Положення; 3) від аспірантів та докторантів
кафедр факультету Університету – не менше 2 представників, що обираються у
порядку, визначеному п.2.6 цього Положення; 4) від студентів факультету
Університету у порядку, визначеному п.2.6 цього Положення, обирається не
менше 10% загальної кількості членів Вченої ради факультету Університету;
керівники органів студентського самоврядування до цієї квоти не входять.
Загальна квота науково-педагогічних працівників Університету, які входять до
складу Вченої ради факультету Університету за посадами або обираються до її
складу, встановлюється не менше ніж у 75%, загальна квота виборних
представників студентів – не менше ніж у 10%, загальна квота представників
аспірантів та докторантів кафедр факультету Університету – не менше ніж у
10%, решта складу – представники інших працівників факультету
Університету, які входять до складу Вченої ради факультету Університету за
посадою або обираються у порядку, визначеному п.2.6 цього Положення.
2.6. Виборних представників науково-педагогічних працівників факультету
Університету обирає колегіальний орган громадського самоврядування
факультету Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони
працюють, у порядку, визначеному відповідними нормативно-правовими
актами Університету; виборних представників з числа працівників, що

представляють допоміжно-технічний персонал факультету Університету,
обирає колегіальний орган громадського самоврядування факультету
Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, у
порядку,
визначеному
відповідними
нормативно-правовими
актами
Університету; представників аспірантів та докторантів кафедр факультету
Університету обирає Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених Університету у порядку, визначеному відповідним
нормативно-правовим актом, що визначає порядок діяльності Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету;
студенти факультету Університету обирають своїх виборних представників
шляхом прямих таємних виборів, у порядку, визначеному Положенням про
студентське самоврядування в Університеті. За рішенням вченої ради до її
складу можуть входити представники організацій роботодавців.
2.7. Оперативне керівництво діяльністю Вченої ради факультету
Університету здійснює секретар Вченої ради факультету Університету
Секретар вченої ради Факультету обирається прямим відкритим голосуванням
із числа науково-педагогічних працівників Факультету на засіданні вченої ради
Факультету . Секретар вченої ради Факультету у своїй діяльності керується цим
Положенням і підпорядковується безпосередньо голові вченої ради Факультету.
2.8. Склад вченої ради Факультету затверджується наказом ректора
університету.
2.9. Термін повноважень вченої ради Факультету – 5 років.
3. Компетенція Вченої Ради факультету
3.1. Визначає загальні напрями освітньої, наукової та організаційної
діяльності Факультету.
3.2. Розглядає питання щодо стану наукової, науко-дослідної, навчальної,
навчально-методичної та організаційної роботи на Факультеті.
3.3. За поданням кафедр Факультету розглядає та затверджує теми дисертацій
на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, наукового ступеня
доктора наук з подальшим їх затвердженням на Вченій раді Університету,
індивідуальні плани роботи здобувачів освітньо-наукового та наукового рівня.
3.4. Здійснює постійний моніторинг написання дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.
3.5. Розглядає питання підготовки та видання монографій, підручників,
навчальних посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури,
вносить пропозиції щодо рекомендації їх до друку Навчально-методичній раді
та Вченій Раді Університету.

3.6. На основі рекомендацій кафедр Факультету вносить пропозиції Вченій
раді Університету щодо кандидатур на обрання на посади доцентів та
професорів факультету, завідувачів кафедр факультету.
3.7. Обирає за пропозицією кафедр Факультету за конкурсом таємним
голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів і
рекомендує їх кандидатури ректорові університету для укладення трудових
договорів або контрактів.
3.8. За погодження із органами студентського самоврядування розглядає
питання щодо підтримки кандидатур кращих студентів, аспірантів, докторантів
факультету для отримання іменних стипендій.
3.9. Розглядає кандидатури претендентів на посаду декана факультету і
вносить пропозиції органу громадського самоврядування.
3.10. Обговорює та схвалює звіти декана Факультету, заступників декана,
завідувачів кафедр про навчально-методичну, наукову, виховну та
організаційну роботу на Факультеті.
3.11. Розглядає проекти навчальних планів і вносить їх для розгляду і
затвердження Вченою радою університету.
3.12. Вирішує питання навчально-виховного процесу на Факультеті.
3.13. Розглядає питання щодо стану успішності на Факультеті.
3.14. Обговорює плани науково-дослідної та виховної роботи Факультету.
3.15. Заслуховує звіти кафедр про підбиття підсумків навчальної та інших
видів практик студентів Факультету.
3.16. Розглядає питання про підтримку висунення науково-педагогічних
працівників Факультету на здобуття державних премій, нагород і відзнак.
3.17. Розглядає та організовує виконання рішень Вченої ради університету.
3.18. Розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Факультету, визначені
Статутом університету та діючим положенням.
4.

Організація роботи вченої ради Факультету

4.1. Робота вченої ради Факультету здійснюється за планом, що
розробляється на кожний навчальний рік, затверджується головою вченої ради
Факультету.
4.2. Підготовку засідань вченої ради Факультету організовує секретар вченої
ради Факультету, який:
формує порядок денний та подає його на затвердження голові вченої ради
Факультету;
контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань
порядку денного;
4.3. Рішення вченої ради Факультету реалізовуються шляхом видання
розпоряджень деканом Факультету, які є обов’язковими для виконання всіма

структурними підрозділами Факультету і можуть бути скасовані ректором
університету, якщо вони суперечать чинному законодавству України, Статуту
університету чи завдають шкоди інтересам Університету.
4.4. Засідання вченої ради Факультету проводяться за присутності не менше
2/3 її членів.
4.5. Засідання вченої ради Факультету оформляються протоколом, який
підписують голова та секретар вченої ради Факультету .
4.6. Порядок денний засідання Вченої Ради факультету і термін його
проведення доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до
засідання.
5.

Прикінцеві положення

5.1. Положення про вчену раду Факультету Національного транспортного
університету вступає в дію з моменту його прийняття Вченою радою
університету.
5.2. Положення про вчену раду Факультету підписується Головою Вченої
ради університету.
5.3. Зміни до Положення про вчену раду Факультету вносяться рішенням
Вченої ради університету.
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