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1.Загальні положення

Вчена рада факультету післядипломної освіти (далі ФПО) є колегіальним органом 
факультету післядипломної освіти, який створюється для вирішення важливих питань, що 
стосуються роботи зазначеного факультету.

Вчена рада ФПО шляхом колективного обговорення основних питань забезпечує 
належний рівень навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи на факультеті та 
підвищення відповідальності науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти за 
виконання своїх обов'язків.

Діяльність Вченої ради ФПО сприяє об'єднанню зусиль усього колективу факультету 
на реалізацію завдань щодо підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі охорони 
здоров’я, розвиток наукових досліджень, підвищення рівня навчальної, методичної і 
виховної роботи серед здобувачів освіти факультету.

Вчену раду факультету післядипломної освіти очолює її голова, який обирається 
таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання, на строк діяльності вченої ради. До складу Вченої ради ФПО входять за 
посадами декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедрами, а також виборні 
представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа 
професорів, докторів наук, доцентів; виборні представники, які представляють інших 
працівників факультету і які працюють на ньому на постійній основі, відповідно до квот, 
визначених Статутом університету. При цьому не менше як 75 відсотків загальної 
чисельності її складу становлять науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 
10 відсотків - виборні представники з числа інших працівників факультету та інтернів.

Виборні представники з числа працівників факультету обираються вищим 
колегіальним органом громадського самоврядування факультету (Збори) за поданням 
структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа інтернів 
обираються інтернами, які навчаються на факультеті, згідно Положення про студентське 
самоврядування ЗДМУ.

Ректор Університету відповідно до рішення вищого колегіального органу 
громадського самоврядування колективу факультету видає наказ про персональний склад 
Вченої ради факультету післядипломної освіти.

До засідань Вченої ради ФПО можуть залучатися представники профспілкових 
комітетів та інших структурних підрозділів університету для розгляду окремих питань 
життєдіяльності факультету. Термін повноважень Вченої ради факультету - п’ять років.

Рішення Вченої ради ФПО вводяться в дію рішеннями декана факультету 
післядипломної освіти.

2. Порядок створення



3. Оновлення складу

Зміни в складі Вченої ради ФПО проводяться в випадках: Ч
• зміни членом ради посади в університеті;
• переходу члена ради на місце основної роботи в іншу установу, заклад;
• пропуску членом ради протягом року більше половини її засідань;
• за станом здоров’я члена ради.
Зміни у складі Вченої ради ФПО розглядаються та затверджуються загальними 

зборами колективу факультету за поданням структурних підрозділів.
Оновлений склад Вченої ради ФПО затверджується наказом ректора університету.

4. Повноваження

До компетенції Вченої ради ФПО належать:
- вирішення питань організації та вдосконалення навчально-виховного процесу на 

факультеті;
- обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших 

викладачів, доцентів (якщо старші викладачі та доценти обираються на посаду повторно);
- здійснення оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
- ухвалення плану роботи і звіту факультету;
- у разі делегування відповідних повноважень від трудового колективу факультету - 

надання пропозиції Вченій раді університету щодо обрання за конкурсом завідуючих 
кафедр;

- виконання повноважень, які Вчена рада ЗДМУ може делегувати Вченій раді ФПО;
- вирішення інших питань, відповідно до чинного законодавства та Статуту 

університету.
Вчена рада ФПО має право вносити подання про відкликання керівника факультету з 

підстав, передбачених законодавством, Статутом ЗДМУ, контрактом.

5. Регламент роботи

Робота Вченої ради факультету післядипломної освіти проводиться за планом, який 
розробляє декан факультету на кожний навчальний рік. План роботи розглядається та 
затверджується на першому у навчальному році засіданні Вченої ради ФПО. Засідання 
Вченої ради ФПО проводяться щомісячно згідно з планом роботи Вченої ради факультету 
післядипломної освіти.

Виконання функцій секретаря Вченої ради факультету післядипломної освіти 
покладається на одного з членів Вченої ради розпорядженням голови. Функції секретаря 
виконуються на громадських засадах. Секретар веде документацію, що стосується роботи 
Вченої ради ФПО.

У разі виникнення форсмажорних обставин (тривала хвороба, відрядження, відпустка, 
інше - голови, його заступника, вченого секретаря) проведення чергового засідання може 
доручатися одному з членів Вченої ради ФПО, якого вона обирає головуючим на поточне 
засідання.

В умовах карантину засідання Вченої ради ФПО в дистанційному режимі 
здійснюється за допомогою технічних засобів онлайн-спілкування. Під час засідання 
Вченої ради ФПО голова або учений секретар інформує членів Вченої ради ФПО про 
результати дистанційного голосування і прийняті рішення. Прийняті на засіданні рішення 
затверджуються членами лічильної комісії і заносяться до протоколу.

Рішення, прийняті на засіданні Вченої ради ФПО. яке проведено в дистанційному 
режимі, набирає чинності в тому ж порядку, що і рішення прийняті в звичайному режимі.



Рішення з питань проведення конкурсів на заміщення вакантних посад приймаються за 
результатами таємного голосування за участі не менше ніж двох третин членів Вченої 
ради ФПО. Інші питання різних розділів роботи факультету приймаються простою 
більшістю голосів відкритим голосуванням.

Засідання Вченої ради ФПО оформлюється протоколом, який підписує голова і 
секретар Вченої ради ФПО.

Рішення Вченої ради факультету післядипломної освіти вводиться в дію деканом 
факультету. Рішення Вченої ради факультету післядипломної освіти може бути скасовано 
Вченою радою університету.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради факультету післядипломної освіти 
покладається на осіб, що відповідають за відповідні напрямки діяльності.

За невиконання рішень Вченої ради факультету післядипломної освіти ректор може 
притягати винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

Положення розглядає та затверджує Вчена рада університету. Положення вводять в 
дію наказом ректора університету.

Зміни та доповнення до Положення розглядає і затверджує Вчена рада 
Університету. Зміни та доповнення до положення вводять в дію наказом ректора 
університету.

Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення втрачає 
юридичну силу.

6. Прикінцеві положення
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