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1. Загальні положення та порядок виборів до складу
Вченої ради факультету
1.1. Вчена рада факультету обліку і фінансів Житомирського державного технологічного
університету – надалі Вчена рада факультету – є виборним представницьким колегіальним
органом факультету, що забезпечує принцип самоуправління на факультеті в межах наданих їй
повноважень і утворюється терміном на п’ять років з дати підписання ректором наказу про
склад Вченої ради факультету.
1.2. Склад Вченої ради факультету складає 14 членів.
1.3. Основним завданням Вченої ради факультету є визначення поточних і перспективних
напрямів діяльності факультету, координація навчальної, навчально-методичної, науководослідної, виховної діяльності факультету.
1.4. Порядок обрання виборних представників до складу Вченої ради факультету
розроблено відповідно до ст. 36, 39 Закону України “Про вищу освіту” та Статуту ЖДТУ.
1.5. Склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора.
1.6. До складу Вченої ради факультету входять:
а) за посадами:
 декан факультету;
б) за квотами (у відсотках від загальної кількості членів Вченої ради факультету):
 виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних
працівників і обираються, як правило, з числа доцентів, професорів, докторів філософії,
докторів наук;
 виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які
працюють у ньому на постійній основі;
 виборні представники з числа аспірантів, докторантів;
 керівники органів студентського самоврядування факультету.
1.7. Виборні представники з числа працівників та інших учасників освітнього процесу
факультету обираються Зборами трудового колективу факультету за поданням структурних
підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються
студентами шляхом прямих таємних виборів на конференціях студентів факультетів.
1.8. За рішенням Вченої ради факультету до її складу можуть входити також представники
організацій роботодавців. При цьому не менш як 75% складу Вченої ради факультету повинні
становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10% – виборні
представники з числа студентів.
1.9. 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 факультету, та заступник голови, який обирається із
числа членів Вченої ради факультету відкритим голосуванням із числа кандидатур, висунутих
головою Вченої ради факультету.
1.10.
За організацію та підготовку до обрання виборних представників відповідає декан
факультету.
1.11.
Підготовка до проведення голосування.
Кандидати у виборні представники висуваються кафедрами факультету, відповідно до ч. 5
ст. 36 Закону України “Про вищу освіту” у межах затверджених квот – на зборах цих
підрозділів таємним або відкритим голосуванням за рішенням зборів. Рішення з цього питання
приймається більшістю голосів присутніх на зборах, збори підрозділів правомочні за явки не
менше 50% штатних працівників підрозділу. Подання структурних підрозділів щодо кандидатів
у виборні представники оформляється у вигляді витягу з протоколу цих зборів та передаються
керівництву факультету.
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Кандидати у виборні представники з числа студентів визначаються відповідно до ч. 5
ст. 36 Закону України “Про вищу освіту” рішенням органів студентського самоврядування на
основі пропозицій студентських груп, органів студентського самоврядування і оформлюються у
вигляді витягу з протоколу засідання органів студентського самоврядування, який передається
керівництву факультету.
Керівництво факультету формує остаточний загальний список кандидатів у виборні
представники.
1.12.
Визначення квоти.
Визначення квоти виборних представників здійснюється у відповідності до вимог ч. 4
ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”.
Кількість представників із числа науково-педагогічних та наукових працівників (далі – Ч
НПП, НП) визначається за формулою
Ч НПП, НП ≥ 0,75 × Кількість членів Вченої ради факультету.
З них кількість виборних представників (далі – ВП) із числа науково-педагогічних та
наукових працівників визначається за формулою
ВП НПП, НП = Ч НПП, НП – Ч НПП, НП за пос.,
де Ч НП, НП за пос. – число науково-педагогічних та наукових працівників, які входять у
Вчену раду факультету за посадою згідно з ч. 3 ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”.
Округлення у розрахунках проводяться у більшу сторону, оскільки кількість членів
Вченої ради факультету від цієї категорії працівників не може бути меншою 75% від загальної
кількості членів Вченої ради факультету.
Кількість виборних представників від студентів (далі – ВП СТ) визначається за формулою
ВП СТ ≥ 0,1 × Кількість членів Вченої ради факультету.
Округлення у розрахунках проводяться у більшу сторону, оскільки кількість членів
Вченої ради факультету від студентів не може бути меншою 10% від загальної кількості від
загальної кількості членів Вченої ради факультету.
Кількість членів Вченої ради факультету з числа інших учасників освітнього процесу (далі
– Ч ІП) визначається за формулою
Ч ІП = Кількість членів Вченої ради факультету – (Ч НПП, НП + ВП СТ).
З них кількість виборних представників з числа інших учасників освітнього процесу
визначається за формулою
ВП ІП = Ч ІП – Ч ІП за пос.,
де Ч ІП за пос. – кількість інших учасників освітнього процесу, які входять у Вчену раду
за посадою згідно з ч. 3 ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”.
Норма представництва, яка вказує від якої кількості працівників, інших учасників
освітнього процесу, студентів обирається один кандидат у виборні представники, визначається
за формулою
Нп = З/ВП,
де: Нп – норма представництва відповідної категорії;
З – загальна кількість осіб відповідної категорії;
ВП – кількість делегатів цієї категорії осіб.
Розподіл квот закріплюється розпорядженням декана по факультету.
1.13.
Проведення обрання виборних представників.
Обрання виборних представників здійснюються на Зборах трудового колективу
факультету шляхом прямих таємних виборів.
Лічильна комісія обирається в кількості 3 або 5 осіб із числа присутніх на Зборах
трудового колективу факультету. Голова та секретар лічильної комісії обирається лічильною
комісією з числа її членів.

ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України
Житомирський державний технологічний університет
Випуск 1

Зміни 1

Екземпляр №

П1-19.00-04/19.02-02-2018
Арк

/

5

Усі кандидати у виборні представники обговорюються Зборами трудового колективу
факультету у алфавітному порядку. По кожному відкритим голосуванням приймається рішення
про включення (не включення) у список для таємного голосування.
На підставі прийнятого рішення Зборів трудового колективу факультету про
затвердження бюлетеня таємного голосування лічильна комісія забезпечує виготовлення
бюлетенів із внесенням обраних кандидатур. Кількість бюлетенів повинна відповідати кількості
присутніх на зборах.
Бюлетені посвідчуються підписом голови та секретаря Зборів трудового колективу
факультету.
Члени лічильної комісії у присутності учасників Зборів трудового колективу факультету
перевіряють наявність на кожному бюлетені підписів головуючого на зборах та секретаря,
відповідність кількості бюлетенів кількості учасників Зборів трудового колективу факультету,
цілісність печатки на скриньці.
Члени лічильної комісії на основі списку делегатів, які беруть участь у роботі Зборів
трудового колективу факультету, видають бюлетені під підпис кожному присутньому члену
колективу.
Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто.
У бюлетені для голосування учасник зборів, який голосує, робить позначку (“+” або
іншу), що засвідчує його волевиявлення, проти прізвищ тих кандидатів, яких він вважає
достойними бути обраними, але у кількості не більше квоти, після чого опускає заповнений
бюлетень у скриньку.
У випадку, якщо кандидати набрали однакову найменшу кількість голосів, що перевищує
встановлену квоту, серед них проводиться другий тур виборів у тому самому приміщенні
одразу після підрахунку голосів.
Лічильна комісія повторно виготовляє ту саму кількість бюлетенів із внесенням вказаних
кандидатур, після чого здійснюється процедура повторного голосування.
Пряме таємне голосування студентів на конференціях факультетів організовують та
здійснюють лічильні комісії факультетів з числа студентів. Лічильна комісія факультету
створюється рішеннями органів студентського самоврядування факультету.
1.14.
Підрахунок голосів.
Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування у присутності
учасників зборів і здійснюється без перерви.
Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами лічильної комісії у тому ж
приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності печаток скриньки для
голосування відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст викладається
на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії.
Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та
кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Підводить підсумки голосування і
оформляє протокол. Обраними виборними представниками вважаються особи, які набрали
більшість голосів присутніх на Зборах трудового колективу факультету у межах, затверджених
квот.
Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках, якщо:
 у бюлетені зроблено позначок більше встановленої квоти;
 неможливо встановити зміст волевиявлення.
У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних питання вирішується
шляхом голосування членів лічильної комісії більшістю голосів.
Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, який складається у двох
примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени лічильної комісії. Протокол
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лічильної комісії затверджується Зборами трудового колективу факультету шляхом відкритого
прямого голосування.
Підведення та оформлення підсумків голосування студентів здійснюється лічильною
комісією студентської конференції факультету. Протокол голосування студентів факультету
затверджується студентською конференцією факультету.
2. Компетенція Вченої ради факультету
2.1. Визначення загальних напрямів освітньої, навчально-методичної, наукової та
організаційної діяльності факультету.
2.2. Вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті.
2.3. Обговорення планів науково-дослідної та виховної роботи, планів підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету.
2.4. Планування практичної підготовки і підбиття підсумків практик студентів
факультету.
2.5. Обговорення та схвалення звітів декана факультету, завідувачів кафедр про
навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу на факультеті.
2.6. Обрання за конкурсом на посаду асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів
і рекомендація їх кандидатур ректорові університету для укладання трудових договорів або
контрактів.
2.7. Розробка заходів щодо забезпечення відповідності якісних характеристик підготовки
студентів акредитаційним вимогам МОН України.
2.8. Розгляд інших питань, пов’язаних із діяльністю факультету і визначених Статутом
ЖДТУ та діючими Положеннями.
3. Організація роботи Вченої ради факультету
3.1. Робота Вченої ради факультету здійснюється за планом, що розробляється на кожний
навчальний рік. План роботи затверджується деканом факультету після розгляду його Вченою
радою факультету.
3.2. Підготовку засідань Вченої ради факультету організовує секретар Вченої ради, який:
 формує порядок денний та подає його на затвердження голові Вченої ради факультету;
 контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку
денного;
 організовує своєчасне доведення ухвал Вченої ради факультету до структурних
підрозділів факультету;
 контролює реалізацію ухвал Вченої ради факультету;
 координує взаємодію Вченої ради факультету з Вченою радою ЖДТУ, структурними
підрозділами факультету відповідно до повноважень Вченої ради факультету, інформує голову
Вченої ради факультету і її членів про виконання відповідних ухвал.
Для виконання покладених функцій та обов’язків секретар Вченої ради факультету має
право запрошувати інформацію та матеріали у структурних підрозділах факультету, необхідні
для організації засідань Вченої ради факультету.
3.3. Ухвали Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженнями декана факультету.
Ухвала Вченої ради факультету може бути скасована Вченою радою ЖДТУ.
3.4. Ухвала Вченої ради факультету стосовно питань навчальної, виховної, наукової,
методичної і організаційної роботи приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю
голосів.
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди передано
(підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б.
отримувача

Підпис
отримувача

Примітки
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(Ф 03.02-02)

№ пор.

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
Підпис
Прізвище ім'я
Дата
ознайомленої
по-батькові
ознайомлення
особи

Примітки
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(Ф 03.02-03)

Дата введення
зміни

Підпис особи,
яка внесла
зміну

Дата внесення
зміни

анульованого

нового

заміненого

№ зміни

зміненого

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа/сторінки (пункту)
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(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№ пор.

Прізвище ім'я побатькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

