


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ 
 ВП НУБіП України „БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 
  

Вчена рада факультету ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ 
АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» є колегіальним органом громадського 
самоврядування ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ» відповідно Закону України «Про вищу освіту» та Положення про 
ВП НУБіП України «БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» для 
вирішення основних питань діяльності агроінженерного факультету із 
забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки 
фахівців для потреб України. 

Головою вченої ради факультету є декан, а у разі відсутності декана за 
його вказівкою призначається головуючий на засіданні з числа заступників. 

  
До складу Вченої ради агроінженерного факультету ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут» входять за посадами:  
• декан, голова вченої ради; 
• заступник декана; 
• завідувачі кафедр; 
• керівники  органів студентського самоврядування факультету, 
• виборні представники, які представляють науково-педагогічних 

працівників.  
Виборні представники обираються на зборах трудового колективу 

факультету за поданням загальних зборів кафедр.  
При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності вченої ради 

повинні становити науково-педагогічні працівники інституту. 
Персональний склад вченої ради факультету затверджується наказом 

директора терміном до 5 років. Часткові зміни в постійному складі вченої ради 
факультету здійснюються відповідними наказами директора, а зміни у 
виборному складі - за рішенням конференції трудового колективу і 
затверджуються наказом директора. 

  
До компетенції вченої ради агроінженерного факультету належать: 

• визначення загальних напрямів наукової діяльності 
факультету; 

• обрання на посаду таємним голосуванням  асистентів, 
викладачів, старших викладачів, доцентів, декана; 

• ухвалення навчальних програм та навчальних планів; 
• вирішення питань організації навчально-виховного процесу 

на факультеті; 



• ухвалення фінансових плану і звіту факультету. 
Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана 

факультету, які є обов’язковими для виконання викладачами, співробітниками і 
студентами агроінженерного факультету. Рішення Вченої ради факультету 
може бути скасовано Вченою радою ВП НУБіП України «Бережанський 
агротехнічний інститут». 

Засідання Вченої ради повноважне, якщо на ньому присутні не менш 2/3 
складу ради. Рішення приймаються простою більшістю відкритим 
голосуванням.  

Таємним голосуванням більшістю, не менш 2/3 членів Вченої ради, 
присутніх на засіданні, обирається на посаду асистентів, старших викладачів, 
доцентів, рекомендуються на присвоєння вченого звання, а також приймається 
рішення щодо включення кандидатів до авторського колективу робіт, 
висунутих на здобуття Державних премій України.  

Лічильна комісія для таємного голосування вибирається відкритим 
голосування з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні та несе повну 
відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. 

Для підготовки питань на засідання з конкретних напрямків діяльності 
факультету та підготовки проекту рішення Вчена рада факультету 
структурується на постійні та тимчасові комісії для їх попереднього розгляду, 
рішення яких доводиться до членів ради. 

Постійні комісії створюються на першому засіданні нової ради і 
затверджуються наказом директора. 




	полож. про вчену раду агро.
	Положення про вчену раду факультету агроінженер.
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Вченою радою ВП НУБіП України
	«Бережанський агротехнічний інститут»
	від «30» червня 2020 р. протокол № 8
	Уведене в дію наказом директора
	№ 110  від « 30» червня 2020 р.
	Директор____________Мирон ЖИБАК
	ПОЛОЖЕННЯ

	лист погодж. про вчену раду агро.

