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1. Це положення розроблено відповідно до Закону України "Про вищу освіту" 
 

від 17 січня 2002 року із змінами і доповненнями, Положення „Про державний вищий 

навчальний заклад”, Статуту Донбаської державної машинобудівної академії і є 

документом, який регламентує порядок створення і функціонування факультету 

Донбаської державної машинобудівної академії (надалі – Академія). 
 

2. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним 

підрозділом Академії, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії та інші допоміжні 

структурні підрозділи, які створено з метою підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у відповідних галузях знань, проведення наукових досліджень, 
 

виховної та культурно-просвітницької роботи. 
 

3. У своїй діяльності факультет керується нормами Конституції України, 
 

нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні нормативно – 

правовими актами України, Статутом Донбаської державної машинобудівної академії, 
 

цим Положенням. 
 

4. Факультет створюється рішенням Вченої ради Академії за умови, якщо до 

його складу входить не менше, ніж три кафедри і на ньому навчається не менше, ніж 
 

200 студентів денної (очної) форми навчання. 
 

5. Рішення про створення факультету поза місцем розташування Академії 

приймається Міністерством освіти і науки України. 
 

6. До складу факультету входять кафедpи, науково-дослідні лабоpатоpії, центри 

та інші структурні підрозділи, які створюються рішенням Вченої ради Академії 

відповідно до законодавства. 
 

7. Структуру  факультету  після  розгляду  на  Вченій  раді  Академії  затверджує 
 
ректор. 
 

8. Основними напрямками роботи факультету є: 
 

8.1 підготовка  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями:  бакалавра, 
 

спеціаліста та магістра відповідно до вимог деpжавних стандаpтів освіти; 
 

8.2 перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у різних сферах 

освітньої, наукової та практичної діяльності, здійснення курсовоїї та післядипломної 

підготовки; 



8.3 сприяння розвитку

 української вищої

 школи, поширення

 науково- 
 

практичних знань, формування сучасного освітнього процесу; 
 

8.4 організація, координація і проведення фундаментальних та прикладних 

науково-дослідних та дослідно-констpуктоpських робіт, спpямованих на виpішення 

пpоблем наpодного господаpства, в тісному зв'язку з навчальним пpоцесом; 
 

8.5 співpобітництво  з  галузевими  оpганізаціями,  підпpиємствами,  науково- 
 

дослідними інститутами, підрозділами Національної Академії наук України та іншими 

підпpиємствами й оpганізаціями незалежно від фоpм власності (в тому числі з 

іноземними) для виконання статутних завдань академії; 

 

8.6 ствоpення умов для пpофесійного pосту та вдосконалення студентів та 

співpобітників факультету, задоволення потpеб особистості в інтелектуальному, 
 

культуpному, моpальному та фізичному pозвитку; 
 

8.7 підготовка наукових кадpів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук), 
 

підвищення кваліфікації викладацького складу факультету; 
 

8.8 підготовка підручників, навчальних посібників, методичної, наукової та 

іншої літератури за профілем факультету; 
 

8.9 діяльність, спрямована на поліпшення навчально-виховного процесу, на 

утримання та розвиток матеріально-технічної бази факультету і соціальної 

інфраструктури, на матеріальне заохочення та соціальну допомогу співробітникам 

факультету; 
 

8.10 міжнаpодна  діяльність  в  галузі  підготовки  фахівців  з  вищою  освітою, 
 

кандидатів та докторів наук для зарубіжних країн, проведення наукових і прикладних 
 

досліджень. 
 

9. Факультет має такі права і повноваження: 
 

9.1 в навчальній діяльності: 
 

 формування  кадрового  складу  та  штатних  розкладів  у  межах
 

затверджених фондів і нормативів для усіх категорій; 
 

 здійснення повного циклу навчально-наукової, господарської та 

виховної роботи зі студентами; 
 



 ухвалення робочих навчальних планів, навчальних програм 

дисциплін та навчальних планів спеціальностей і спеціалізацій факультету; 



 розробка планів видання навчально-методичної літератури;


 технічне забезпечення навчального процесу дисциплін факультету;


 участь в укладанні договорів на проведення практик;


 підготовка документів щодо працевлаштування випускників;


 профорієнтаційна  підготовка  абітурієнтів,  участь  в  укладанні
 

договорів зі школами, ліцеями та ін.; 
 

 організація стажування студентів;


 укладання договорів навчання студентів на контрактній основі;


 організація  виховної  роботи  зі  студентами,  в  тому  числі  -   у
 

закріплених за факультетом гуртожитках. 
 

9.2 в науковій діяльності: 
 

 участь в конкурсі науково-дослідних робіт, що виконуються 

за рахунок базового бюджетного фінансування Академії, попередня 

експертиза в підрозділі та підготовка пропозицій на 

загальноакадемічний конкурс;


 залучення    до    науково-дослідної    роботи    аспірантів,
 

магістрантів,  студентів,  підготовка  дисертаційних  робіт,  забезпечення 
 

виконання показників наукової діяльності; 
 

 підготовка договорів та кошторисів за державними та 

міжнародними науково-технічними програмами, програмами фонду 

фундаментальних досліджень, державних контрактів, договорів на 

виконання наукових робіт на госпдоговірній основі;


 підготовка договорів з міжнародного науково-технічного 

співробітництва, міжнародних контрактів;


 приймання  рекомендайцій  з  питань  підготовки  науково-
 

педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру, а саме: 
 

 рекомендація до груп наукового резерву студентів 

випускних курсів, магістрів;


 рекомендація до вступу до аспірантури;


 узгодження тем кандидатських дисертацій;


 атестація аспірантів та здобувачів.



9.3 у міжнародній діяльності: 
 

 формування планів роботи підрозділу згідно із 

затвердженою концепцією міжнародної діяльності академії та контроль 

за їх виконанням;


 участь у міжнародних конкурсах, програмах, фондах;


 подання пропозицій щодо участі підрозділів у 

загальноакадемічних проектах;


 ініціювання проведення і формування програм та локальних 

оргкомітетів конференцій, семінарів тощо;


 здійснення  заходів  щодо  організації  прийому  іноземних


студентів;


 інформаційно-рекламна діяльність.


9.4 у фінансово-господарській діяльності: 
 

 оперативне управління майновим комплексом і утримання 

цього комплексу в належному технічному стані.


10. Керівництво факультетом у межах своєї компетенції на постійній основі 

здійснює декан, який несе особисту відповідальність за результати роботи факультету. 
 

11. Декан факультету пpизначається на посаду наказом pектоpа Академії за 

рекомендацією Вченої ради факультету. 
 

12. Вчена рада факультету обирає і рекомендує ректору академії на посаду 

декана факультету претендента з числа науково-педагогічних працівників факультету, 
 

які мають вчене звання професора, доцента і науковий ступінь доктора або кандидата 

наук. 
 

13. Висування кандидатів на посаду декана здійснюється кафедрами факультету. 
 

Кожна кафедра факультету має право висунути лише одного кандидата. 
 

14. Декан факультету обирається вченою радою факультету з числа висунутих 

кандидатів таємним голосуванням. Обраним вважається кандидат, який набрав не 

менше 50 відсотків плюс один голос від загальної кількості присутніх (не менше 2/3 
 

складу) членів вченої ради факультету. 
 

15. Ректор Академії призначає обраного кандидата на посаду декана факультету 

строком до пяти років, підписавши з ним контракт. 



16. Декан факультету може бути звільнений із займаної посади на підставах: 
 

 визначених трудовим законодавством України;


 за порушення Статуту Донбаської державної машинобудівної Академії;


 за порушення умов контракту.


17. Декан факультету може бути звільнений ректором Академії на підставі 

подання Конференції трудового колективу факультету та виборних представників з 

числа осіб, які навчаються на факультеті (далі – Конференції факультету). Рішення про 

звільнення декана приймається не менше ніж 2/3 голосів складу Конференції 

факультету. 
 

18. Декан факультету діє згідно з існуючим законодавством від імені факультету 

та пpедставляє його у всіх оpганізаціях. 
 

19. Ректоp академії надає декану факультету доpучення на виконання кеpівних 

функцій з повноваженнями, які включають: 
 

19.1 пpаво підпису документів, що стосуються безпосеpедньо діяльності 

факультету згідно з затвеpдженим положенням пpо факультет; 
 

19.2 оpганізацію переведення студентів на стаpші куpси, подання на 

відpахування з Академії, подання на pозподіл молодих спеціалістів; 
 

19.3 подання на виплату пpемій та матеріальної допомоги співpобітникам 

факультету; 
 

19.4 подання на пpизначення і виплату стипендії та матеpіальної допомоги 

студентам; 
 

19.5 фоpмування складу пpацівників факультету для затвеpдження 
 

pектоpом. 
 

20. Декан факультету: 
 

20.1 безпосеpедньо оpганізує навчальну і виховну pоботу на факультеті, 
 

здійснює контpоль за навчальним пpоцесом; 
 

20.2 контролює діяльність кафедр, інших структурних підрозділів 

факультету; 

 

20.3 виpішує питання з фоpмування кадpового складу факультету, готує 

подання та клопотання керівництву Академії щодо прийняття та обрання працівників 



факультету на посади науково-педагогічних працівників, керівного, управлінського та 

навчально-допоміжного персоналу; 

 

20.4 подає на затвердження ректору Академії функціональні обов'язки 

заступників декана, завідувачів кафедр, керівників інших структурних підрозділів 

факультету; 
 

20.5 координує наукові дослідження кафедр і викладачів факультету і 

забезпечує контроль за виконанням планів і показників наукової роботи; 
 

20.6 координує міжнародну діяльність на кафедрах і факультеті; 
 

20.7 контролює збереження майнового комплексу на кафедрах; 
 

20.8 головує на засіданнях Вченої ради факультету; 
 

20.9 проводить наради із заступниками, завідуючими кафедр та керівниками 
 

інших структурних підрозділів факультету, рішення яких мають рекомендаційний 

характер; 
 

20.10 затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, надає 

дозволи на навчання студентам за такими планами та здійснює контроль за їх 

виконанням; 
 

20.11 оpганізує виконання навчальних планів і пpогpам, пpогpам виpобничої 

пpактики студентів та здійснює контроль за їх виконанням; 

 

20.12 призначає комісію для прийняття академічної заборгованості 

студентів, підписує відомості для складання (перескладання) академічних 

заборгованостей студентами денної та заочної форм навчання; 

 

20.13 надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних дисциплін, 
 

складання академічної різниці студентам, переведеним або поновленим на навчання 

або претендентам на переведення чи поновлення на навчання на факультеті; 

 

20.14 затверджує перезарахування предметів студентам, що переводяться чи 

продовжують подальше навчання або поновлення у складі студентів факультету; 

 

20.15 організує та координує pоботу з пpофоpієнтації та прийому студентів 

на факультет, є членом приймальної комісії Академії; 

 

20.16 здійснює контроль за дотриманням правил вступу на факультет та 

порядку випуску бакалаврів, спеціалістів і магістрів; 
 

20.17 кеpує стипендіальною комісією факультету; 



20.18 здійснює загальне кеpівництво методичною pоботою; 
 

20.19 оpганізує  і  пpоводить  міжкафедpальні  наpади,  наукові  і  науково- 
 

методичні наpади і конфеpенції; 
 

20.20 оpганізує зв'язок з випускниками та вивчення якості їх теоретичної та 

пpактичної підготовки, pозpобляє заходи, спpямовані на покpащення підготовки 

спеціалістів, яких випускає факультет; 

 

20.21 має  право реалізувати  й  інші  постійні  та  тимчасові  повноваження, 
 

делеговані ректором Академії. 
 

21. Усі розпорядження та інші документи щодо напpямків діяльності факультету, 

яка здійснюється відповідно до Статуту ДДМА та Положення пpо факультет 

підписуються та подаються деканом факультету. 
 

22. Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету і які є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані 

ректором Академії. Ректор Академії відміняє розпорядження декана, які суперечать 

закону, Статутові Академії чи завдають шкоди її інтересам. 
 

23. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм 

заступникам. 
 

24. Заступники декана пpизначаються з числа найбільш досвідчених викладачів 

кафедр факультету, які, як правило, мають наукові ступені доктора або кандидата наук 
 
і вчені звання професора або доцента, наказом pектоpа Академії за поданням декана 

факультета на строк повноважень декана. 
 

25. Факультет реорганізується або ліквідується рішенням Вченої ради Академії, 
 

яке вводиться в дію наказом ректора. 

 

26. Базовим структурним підрозділом факультету є кафедра, яка визнається 

основною і визначальною ланкою навчально-виховного процесу та несе повну 

відповідальність за проведення навчально-виховної і методичної роботи з однієї або 

декількох споріднених навчальних дисциплін і здійснення наукової, науково- 

 

дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом. 
 

27. Кафедра створюється, реорганізується, ліквідується рішенням Вченої ради 

Академії. 



28. У своїй діяльності кафедра керується Законом України "Про вищу освіту", 
 

Статутом Донбаської державної машинобудівної Академії, Положенням про кафедру 

Донбаської державної машинобудівної Академії, цим Положенням. 
 

29. За кафедрою з метою забезпечення діяльності на правах оперативного 

управління приміщення, обладнання та інше необхідне майно. 
 

30. Кафедра в межах її майнового комплексу відповідає за належний стан 

аудиторного та лабораторного фонду, а також за цільове використання приміщень. 
 

31. Керівництво кафедрою здійснює завідуючий, який несе особисту 

відповідальність за рівень і організацію навчальної, методичної, наукової та виховної 

роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників 

кафедри. 
 

32. Завідуючий кафедрою обирається на посаду за конкурсом Вченою радою 

Донбаської державної машинобудівної Академії строком на пять років, з яким ректор 

Академії укладає контракт. Функції та повноваження завідуючого кафедрою 

визначаються Положенням про кафедру Донбаської державної машинобудівної 

Академії, яке розробляється та затверджується в установленому порядку. 
 

33. Колегіальним  оpганом  упpавління  факультету  є  Вчена  рада  факультету. 
 

Функції та повноваження Вченої ради факультету визначаються Положенням про 

Вчену раду факультету Донбаської державної машинобудівної Академії, яке 

розробляється та затверджується в установленому порядку. 
 

34. Основним завданням Вченої ради факультету є визначення поточних і 

перспективних напрямків діяльності факультету, об'єднання зусиль керівництва 

факультету, науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу 

факультету, а також аспірантів та студентів з метою підготовки висококваліфікованих 

фахівців, що відповідають сучасним вимогам, координація навчальної, навчально- 

 

методичної, науково-дослідної й виховної діяльності факультету. 
 

35 До компетенції Вченої ради факультету належать: 
 

35.1. визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету; 
 

35.2. обрання  на  посаду  таємним  голосуванням  асистентів,  викладачів, 
 

старших викладачів, доцентів, декана; 
 

35.3. ухвалення навчальних програм та навчальних планів; 



35.4. вирішення питань організації навчально-виховного процесу на 

факультеті; 
 

35.5. розгляд підсумків роботи кафедр факультету за рік, роботи ДЕК і 

випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів; 
 

35.6. аналіз результатів навчання студентыв за семестр (триместр) та 

розповсюдження кращого досвіду в організації навчального процесу; 

 

35.7. розгляд та затвердження планів наукової діяльності кафедр, підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедр; 
 

35.8. затвердження тематики дисертаційних робіт відповідно до наукового 

напряму на факультеті, програм кандидатського мінімуму, пропозицій з призначення 

наукових керівників аспірантів; 

 

35.9. затвердження кандидатур для призначення іменних стипендій; 
 

35.10. затвердження плану виховної роботи на факультеті; 
 

35.11. розгляд інших питань діяльністs факультету. 
 

35.12. Вченій раді факультету рішенням Вченої ради Академії можуть бути 

делеговані окремі повноваження, що входять у компетенцію Вченої ради Академії. 
 

36. Вчена рада факультету утворюється строком до п’яти років. Конкретний строк 

повноважень Вченої ради факультету визначається наказом ректора. 
 

37. Кількісний склад Вченої ради факультету становить не менш 19 осіб. 
 

38. Вчену раду факультету очолює її голова – декан факультету. 
 

39. До складу Вченої ради факультету входять за посадами: декан факультету, 
 

заступники декана, завідувачі кафедр, голова Конференції трудового колективу, яка 

включає виборних представників з числа осіб, що навчаються на факультеті, голова 

студентської ради факультету, а також виборні представники, які представляють 

науково-педагогічних працівників; виборні представники, які представляють наукових 

та інших працівників факультету і працюють на ньому на постійній основі; виборні 

представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. При цьому не менш як 75 

 

відсотків загальної чисельності складу Вченої ради факультету мають становити 

науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні 

представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. 



40. Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників 

факультету обираються Конференцією трудового колективу факультету, яка включає 

виборних представників з числа осіб, що навчаються на факультеті, з числа професорів, 
 

докторів наук, провідних доцентів і кандидатів наук за поданням кафедр факультету, на 

яких вони працюють, відповідно до квот, визначених Вченою радою Академії. 
 

41. Виборні представники, які представляють наукових та інших працівників 

факультету і які працюють на ньому на постійній основі, обираються Конференцією 

трудового колективу факультету, яка включає виборних представників з числа осіб, які 

навчаються на факультеті, за поданням загальних зборів цієї категорії співробітників 

факультету, відповідно до квот, визначених вченою радою Академії. 
 

42. Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті обираються 

вищим органом студентського самоврядування факультету (Конференцією) відповідно 

до квот, визначених вченою радою Академії. 
 

43. Із Вченої ради факультету виводяться працівники, що припинили трудові 

відносини з Академією, та члени-працівники Академії, звільнені з посади, за якою їх 

було введено до складу Вченої ради факультету, а також члени, що подали на ім’я 

 

Голови Ради мотивовану заяву про вихід зі складу Ради. 
 

44. Із Вченої ради факультету виводяться докторанти, аспіранти і студенти – 

члени Ради, які закінчили або перервали навчання в Академії. 
 

45. Представники новостворених кафедр та інших структурних підрозділів 

факультету, а також члени Вченої ради замість вибулих, вводяться до складу Ради 

відповідно квот, визначених для чинної Вченої ради факультету. 
 

46. У випадках вибуття або відкликання членів Вченої ради факультету до 

закінчення терміну повноважень Вченої ради факультету, її поповнення до 

встановленої кількості проводиться на початку наступного навчального року в тому ж 

порядку, як і при формуванні її складу. 
 

47. Одна і та ж особа одночасно може бути делегатом Конференції трудового 

колективу Академії, яка включає виборних представників, що навчаються в Академії, 
 

членом Вченої ради Академії, делегатом Конференції трудового колективу 

факультету, яка включає виборних представників осіб, які навчаються на факультеті, 
 

членом Вченої ради факультету. 



48. Із числа своїх членів і провідних працівників факультету Вчена рада може 

організовувати постійні й тимчасові комісії з навчально-методичної, науково-

дослідної й інших напрямків роботи. 
 

49. Із числа членів Вченої ради за поданням її голови обирається Вчений 

секретар Вченої ради факультету (далі – Вчений секретарь). 
 

50. Вчений секретар організує підготовку засідань Вченої ради, контролює 

реалізацію її рішень і координує взаємодію Вченої ради факультету із Вченою радою 

Академії, а також зі структурними підрозділами факультету відповідно до 

повноважень Вченої ради, інформує голову Вченої ради і її членів про виконання 

рішень Вченої ради факультету. 
 

51. Засідання Вченої ради факультету проводяться не рідше одного разу на 

місяць (крім літнього періоду) у визначені головою Вченої ради дні. 
 

52. Позачергове засідання Вченої ради факультету у виняткових випадках може 

проводитися з ініціативи декана факультету або не менш ніж 1/4 членів Вченої ради. 
 

Повідомлення про скликання позачергового засідання, підписане його ініціаторами, 
 

передається Вченому секретареві для розсилання членам Вченої ради не пізніше, ніж 

за тиждень до дати засідання. У повідомленні вказується порядок денний засідання, і 

 

до нього додаються відповідні документи, в т. ч. проекти рішень Вченої ради 

факультету. 
 

53. Засідання Вченої ради факультету проводить голова – декан факультету, а у 

його відсутності - за дорученням голови заступник декана. 
 

54. Засідання Вченої ради факультету правочинне, якщо на ньому є присутніми 

не менш половини його членів. При рішенні питань, пов'язаних з обранням науково- 

 

педагогічних працівників за конкурсом, кворум Вченої ради повинен становити не 

менш 2/3 від загальної чисельності її членів. 
 

55. Рішення Вченої ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Вченої ради, якщо інше не встановлене законодавством України або 

Статутом ДДМА. 
 

56. Рішення Вченої ради факультету набувають сили після їх затвердження 

деканом факультету і вводяться в дію розпорядженнями декана факультету, як і є 

обов'язковими для адміністрації факультету, професорсько-викладацького складу й 



навчально-допоміжного персоналу факультету, а також співробітників інших 
 

структурних підрозділів, докторантів, аспірантів і студентів факультету. 
 

57. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи факультету в 

період між засіданнями вченої ради факультету, деканом можуть скликатися наради 

заступників декана, завідуючих кафедрами та керівників інших структурних 

підрозділів. Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер і реалізуються 

розпорядженнями декана або рішеннями Вченої ради факультету. 
 

58. Для  підготовки  проектів  нормативних,  навчально-методичних  документів 
 

(навчальних планів, програм тощо) на факультеті створюється з числа 

найдосвідченіших науково-педагогічних працівників Навчально-методична комісія. 
 

Члени комісії обираються від кожної кафедри. Голова та члени комісії 

затверджуються вченою радою факультету з числа членів вченої ради. 
 

59. Вищим органом громадського самоврядування факультету Академії є 

Конференція трудового колективу факультету, яка включає виборних представників з 

числа осіб, що навчаються на факультеті (далі - Конференція факультету). 
 

Конференція факультету створюється і діє відповідно до Положення Про 

Конференцію факультету Донбаської державної машинобудівної Академії. 
 

60. Конференція факультету: 
 

60.1 дає оцінку діяльності декана факультету, завідувачів кафедр, 
 

керівників інших структурних підрозділів факультету; 
 

60.2 затверджує річний звіт про діяльність факультету; 
 

60.3 вносить пропозиції Вченій раді факультету щодо кандидатури на 

посаду декана факультету та його відкликання з посади; 

 

60.4 обирає виборних представників до Вченої ради факультету; 
 

60.5 обирає делегатів на Конференцію Академії; 
 

60.6 обирає кандидатури до Вченої ради Академії; 
 

60.7 обирає Президію; 
 

60.8 обирає робочі органи засідання Конференції; 
 

60.9 вирішує інші питання діяльності факультету відповідно до 

законодавства. 



61. В Конференції факультету повинні бути представлені всі категорії 

працівників факультету та представники з числа осіб, які навчаються на факультеті. 
 

При цьому не менш як 75% загальної чисельності делегатів Конференції факультету 

повинні становити науково-педагогічні працівники та не менш як 10% – виборні 

представники з числа осіб, які навчаються на факультеті (студенти, аспіранти і 

докторанти). 
 

62. Загальна чисельність делегатів Конференції факультету повинна становити 

не менш 1/3 від штатного розпису науково-педагогічних працівників факультету і 

встановлюється Вченою радою Академії. 
 

63. Норми представництва (квоти) від кафедр і інших структурних підрозділів 

факультету та студентського самоврядування факультету встановлює Вчена рада 

Академії. 
 

64. Термін повноважень делегатів Конференції факультету становить 2 роки. 
 

65. Делегати на Конференцію факультету обираються з таких представників:  


 науково-педагогічних працівників кафедр факультету; 


 наукових та інших категорій працівників факультету; 

 

 осіб (студентів, аспірантів та докторантів), що навчаються на факультеті.






66. Обрання делегатів Конференції факультету з числа науково-педагогічних 

працівників факультету відбувається на зборах науково-педагогічних співробітників 

кафедр факультету. 
 

67. Обрання делегатів Конференції факультету з числа наукових та інших 

категорій співробітників факультету, які працюють на факультеті на постійній основі, 
 

відбувається на загальних зборах цієї категорії співробітників факультету. 
 

68. Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, 
 

обираються вищим органом студентського самоврядування - Конференцією осіб, які 

навчаються на факультеті відповідно до квот, встановлених Вченою радою Академії. 
 

69. Делегати Конференції факультету обираються простою більшістю голосів 

при присутності не менше 50 відсотків членів від списочного складу відповідних 

трудових колективів на момент проведення Зборів. 



70. При обранні делегатів Конференції факультету в разі, якщо кількість 

претендентів, які увійшли в список для голосування, перевищує встановлені норми 

представництва, обраними делегатами є ті претенденти, які набрали більшу кількість 

голосів, але не менше 50 відсотків членів колективу, присутніх на Зборах. В разі, 
 

якщо на виборах декілька претендентів в делегати Конференції факультету набрали 

рівну кількість голосів, а із них проходять відповідно до норми представництва не 

всі, то проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів. Форма 

голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на цих зборах шляхом 

відкритого голосування простою більшістю голосів членів трудового колективу, 
 

присутніх на зборах. При відкритому голосуванні голосування по кожній кандидатурі 

проводиться окремо. 
 

71. Одна і та ж особа може бути членом Вченої ради факультету, членом Вченої 

ради Академії, делегатом Конференції факультету, делегатом Конференції Академії. 
 

72. Делегати обираються на термін роботи Конференції факультету (на два 

роки). Обрання делегатів не обмежено кількістю строків. 
 

73. Повноваження делегатів Конференції факультету підтверджуються 

мандатною комісією після її обрання на першому засіданні Конференції факультету. 
 

74. Делегати Конференції факультету можуть бути відкликані по рішенню 

зборів трудових колективів, які їх обирали, якщо за таке рішення проголосувало не 

менше 50 відсотків від списочного складу цих зборів. 
 

75. Із Конференції факультета виводяться працівники, що припинили трудові 

відносини з Академією, та за рішенням Конференції факультету делегати-працівники 

Академії, які подали письмові заяви про вихід з числа делегатів Конференції 

факультету. 
 

76. Із Конференції факультету виводяться докторанти, аспіранти і студенти – 
 

делегати Конференції факультету, які закінчили або перервали навчання в Академії. 
 

77. Представники новостворених кафедр та інших структурних підрозділів 

факультету, а також делегати Конференції факультету замість вибулих, вводяться до 

складу делегатів відповідно квот, визначених для чинної Конференції факультету. 
 

78. У випадках вибуття або відкликання делегатів Конференції факультету до 
 

закінчення терміну повноважень Конференції факультету, її поповнення до 



встановленої кількості проводиться на початку наступного навчального року в тому 
 

ж порядку, як і при формуванні її складу. 
 

79. Норми представництва (квоти) від кафедр та інших структурних підрозділів 

факультету та студентського самоврядування встановлює Вчена рада Академії. 
 

80. Заміна делегатів у разі вибуття, або у відповідності з письмовою заявою 

делегата, або у зв’язку з неможливістю виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, 
 

здійснюється відповідними зборами, які обирали делегата, який замінюється. 
 

Повноваження делегатів Конференції припиняються одночасно з припиненням 

повноважень Конференції факультету. 
 

81. Постійно діючим керівним органом Конференції факультету в період між її 

засіданнями для оперативного вирішення організаційних питань та ведення 

діловодства є Президія Конференції факультету (далі – Президія), до складу якої 

входять Голова Конференції факультету, заступник Голови та секретарь, які 

обираються на термін дії Конференції факультету (на два роки) на першому засіданні 

Конференції факультету нового скликання простою більшістю голосів при 

присутності на засіданні не менше 2/3 делегатів від її списочного складу. Форма 

голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на Конференції 

факультету шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів делегатів. 
 

Голова Конференції факультету включається до складу Вченої ради факультету та 

Вченої ради Академії. 
 

82. На факультеті створюються і діють органи студентського самоврядування, 
 

які здійснюють свої повноваження відповідно до законів та Статуту Академії. 
 

83.Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 
 

потоку, спеціальності, спеціалізації, курсу, факультету, гуртожитку у формі 

студентської ради факультету, студентської ради гуртожитку, старостатів, 
 

студентських деканатів, науково-студентського товариства, науково-методичного 

семінару тощо. 
 

84. Студентське самоврядування обирає свої розпорядчі та виконавчі органи, 
 

визначає напрями та форми діяльності, структуру, повноваження, порядок їх обрання 

та звітності. 



85. Органи студентського самоврядування спрямовують свою діяльність на 

виховання студентської молоді, сприяння розвитку їх особистості, формування 

поваги до права та закону, забезпечення виконання ними обов’язків, передбачених 

Законом "Про вищу освіту" та Статуту Академії, мети та завдань студентського 

самоврядування. 
 

86. Основними завданнями органів студентського самоврядування факультету є: 
 

 забезпечення і захист прав та інтересів студентів;


 забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;


 сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;


 сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку 

студентів;


 сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, 

клубів за інтересами;


 організація співробітництва зі студентами інших факультетів, 

інститутів та вищих навчальних закладів і молодіжними 

організаціями;


 сприяння працевлаштуванню випускників;


 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами та ін.


