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1. Загальнi положення
1.1. Положення про вчену раду фармашевтичного факультету (далi ,

Положення) розроблено вiдповiдно до Закону УкраТни кПро виrцу ocBiTy>>,

нормативноправових aKTiB MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, Стаr'утУ

!онецького нацiон€шьного медичного унiверситету (zдалi  Унiверси'геr') i с

документом, який регламентус ii дiяльнiсть,
1.2. Положення визначае мету, ocHoBHi завдання, функцii, скJIа/{,

принципи формування i роботи вченоi ради фармацевтичного факультету, 0

також Ti взаемовiдносини з iншими структурними пiдроздiлами Унiверсите,гу.
1.3. Вчена рада фармацевтичного факультету с коJlегiа"itьним opI,aHoM

управлiння факультето м.

1.4. У своТй дiяльностi вчена рада фармацевтичного факулы,е,l,у
керу€ться Конституцiсю УкраТни, Законами УкраТгrи, зокрема Законами
Украiни uПро ocBiTy>, <llpo вищу освi,гу>, <<I1po наукову i IrayKoBo,t,exttiчtty

дiяльнiсть>>, Указами ГIрезидента Украiни, Ilостановами Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, ' iншими законодавчими актами Украiни, нормативними

документами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa охороIIи
здоров'я Украiни, Статутом Унiверситету, Полtlжснням IIро факу"uьт,е,г
Унiверситету, цим Положенням i По.тrоженням про вчсну pa/ly унtверси,ге,гу.

1.5. Ще Положення, змiни i доповнення llo IIboI,o затtsерджуIоться

вченою радою унiверситету i вводяться в дiю наказами ректора.

2. Мета i завдання вченоi ради фармацевтичного факультет,у
2.1. Вчена рада фармацевтичного факультету утворюсться з MeToIo

визначення поточIrих i перспективIIих напрямiв дiяльностi фармацевтичItого
факультету.

2,2. Rчеttа рада фармаrцеr]тиtIIIоI,о факу:rь,I,с,r,у l}I.]KoIIyc llac,lvlttti

завдання:
Ухвалюс рirшенгtя з питань оргаr,riзаrliТ ocBi,t,ttt,clt,o проlIесу IIit

фарм ацев,ги чному факуrrь,ге,гi ;

Розглядас та вносить Ita розгJIяд ректора Уrriвсрси,I,с,гу IIроIrозиrliТ

Iцollo с,l,вореIIIIя, peopгarriзartiT або lIiKBi/tartiT c,r,pyK,I,ypIlLlx

I I i2lрозд i.lr i в ф армаIIе I]т,и LI I I о r,o сР aKy.lr Ll,c,I,y ;

Розглядас та рекоменлуе /lo затверllжеIIIIя BLIeIloIo pa/loIo

Унiверситету ocBiTtli програми, робсlчi ttавчалыti IIJIаIIи

пiдготовки фахiвцiв для кожного ocBiTHbol,o рiвrlя вищоi освi,t,и ,t,it

спецiальностi;
Обr,оворrос tri2цсумки i агlа;riзус ycIlittltlic,t,t, з;lобувачiв виttlоТ

освi,ги, в l,ому чис.lti IIрохоilжсIlIlя IIраl(,гI,1к1.1 c,I,y.rlcII,I,tl]\,1I.I

фармацсв,гичноI,о факуль,гсr,у ;

Розг;rядас l,a pcKoMcII/]Iyc rзчсtliй ралi УтriгlерсI],гс,l,у KaIl/Ill/,la,I'ypII

для обрання за конкурсом FIa Ilосади декалtiв, завi2lувачiв кафtэ.,1р,

професорiв, лоцентiв та присвосrIня I]чених звань професора або

лоцента;



Обирас; за конкурсом на IIосали старших викJlалачiв, вик;tалачiв,

асис]снтiв;

pcкoмelr/lyc il .цо влIесоння у тематичний план науководослiдноТ

роботи Yrr iверситсту,
Розl,.l1.ltllас ,га за,l,всрлх{уе irrдивiдуаiIьtti lt;tаrrи робо,ги завiлувачiв
кафе/tр фармацевтичного факультету;
Розr,:lядас та рекомендус вченiй радi YrriBepcиTeTy кандидатури
I{a призначення державних стипендiй та стипендiй вченоi ради
у rriвсрсиl,еl,у;

О1l l,ar r iзовус I]t]KoIIal I l lя pirrr et r ь B,Icl loT palrlll Yr ri всрситсту;

Розl,.llяllас ,га затвсрджус рiчlli i перспективнi плани роботи
фармаrIевтичIIоI,о факуrrьтет,у, обговорюс ],а ухвалюс звiт декана

фарrчrаrдевтичt{ого факу"lrьтету про ix виконання;
РозI,"llяllас ],а yxBaJ]Ioc звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв

фарп,rаrlсI]],иLIIIого факу.lrьтету про Bci вили лiяльностi;
IJttсlсить IIpoIIoзI4Itito rra розгJIял коrrфереrlцiT трулового колективу
(lapMartcr]l,иLitIo1,o факу.llь,гсr,у IIро зtзi.lrьttсlttля лскана з пiдстав,
RизIItlчсIIих закоIIодавством IIро IIрацю, Статутом ДНN4У,
умоRами укJIалеI{ого i(онтракту, не меIIIпе як половиною голосiв
затверлжеIIого складу вченоТ ради фармацевтичного факультету;
I]rtосить rla розгляд ректора Уrлiверситету подання щодо
IIр14зIlаtlсIII|я або звi.ltьttеttttя з посали заступника декана
(lirрп,rаrtсr]тичIIоI,о факу"llьт:сту за погодженням з органами
c,I,yi tсl I,I,c bKoIo самовря/lува}IIrя ;

PcKoMett/Iyc /{о /Ipyкy навчаJIыIометодичнi видання (методичнi
pcK()Mc]r/talIiT, вка:зiвки, си_ltабуси навчаJIьних дисцип_lritr,

коIIспекти лекtliй, каталоги дисциплiн вiльного вибору
злобувачiв Torr{o) для рiзних форм навчання;

ква_rliфir<аIliТ IIауI(овоllсдагогiчних праrliвникiв i приймас
Bi;trloBi/lrri pitttottttяl lIpo I]14зlIаIIIIrI рсзуJ]ь'гатiв, а такОх( ПРО

резуJIьта,ги Тх наукового стажування.
Забсзпе.лус rIлаrrуваII}{я та реалiзацirо заходiв i процедУр ЩоДо

вrrу,грitut{ього забезцечення якостi освiти;

Ухва_тtюс робочi IIавчальнi плаttи спецiальностей та ocBiTHix

IIpoI,paN4, робочi IIрограми IIавLIаJIьIIих дисциплiН, ЯКi

I}Pl ItJltчlаIоl,ься IIа фармацевтичному факультетi.

3. Сtс.тlад B.letloi раlIи фармаuевтичного факультету
З.1. ВчсrIу pa/ly фарш,rацевтичIIого факультету очолIос if голова, який

обирас,гься ,I,асмIIим гоJIосуваIлI{ям з числа тих членiв вЧеНОТ РаДИ



фармацевтичного факультету, якi мають науковий ступiнь таlабо вчсIIс

звання, на строк дiяльностi вченоТ ради.
3.2. Обов'язки голови вченоТ ради фармацевтичного факультету, за Його

вiдсутностi, можуть бути покладенi на заступника гоJIоtsи вченоТ раzlи

фармацевтичного факультету. Заступника голови вченоi раlIи

фармацевтичного факультету обираrоть вi.rдкритим l,oJrocyt]aIIIIrIM IIа IlcpllloMy
засiданнi новообраноi вченоi ради фармацевl,ичноl,о факу.llь,r,с,гу за llоz]l&IllIям

iT голови. У випадку звiльнення з посади в Унiверситетi голови вченоТ рали

фармацевтичIIого факультету обов'язки гоJIови B.lcltoT ра.:tи фармаllсв,I,ичIIоI,о

факультету покладаються на його заступника) а обов'язки його застуIIника 

на члена вчеiлоТ рали фармацев,гичIlого факуль,гс,l,у (який ма€ ttауковиl.,i

ступiнь ,rа lабо tsчеIIс звання) вiдкри,гим I,оJIосуtsанням. IJикоttаtttlя обов'язкiв
голови та заступника голови вченоТ ралитриtsа€ ло прийняття tsченою ралою
фармацевтичного факультету рiшення щодо обрання нового голови i t"tc

повинно перевищувати двох кzLлендарних мiсяцiв. IIовообранi гоJIова таlабо
заступник голови вченоi ради фармацевтичного факультету виконують своТ

обов'язки до закiнченIIя TepMiHy повI{оважеFIь поточного складу вчелtоТ ради
фармацевтичного факультету Унiверситету.

3.4. Секре,гар вчсноТ рали фармацев,гичIIого факу"гrь,r,ст,у ббирас,l,ься з

числа науковопедагогiчних працiвникiв

фармацевтичного факультету. Обрання

фармацевтиLIного факультету вiдбувасться r{a перIпому засiдаtтtтi lтовообраrтоТ

вченоТ ради фармацсвтичного факульт,сr,у зzl tIо/IаlIIIIям /{cкtllltl

фармаuев,l,ичtiоl,о факу",lь,rс,гу lllJlrIxoN4 вi/tкрит,сll,о I,оjlOсуваllIIIя IIpoc,I,olo

бiлыпiстrо голосiв
3.5. Що скJIаду вчеtlоТ ради фармаrlсвl,LlчtlоI,о (lакузrь,r,с,l,у Billrlorli/trlo /ltl

квот, визначених Статутом Унiверситету, входять:
3.5,1 . За поса/]ами:

Щекаrr фармацевтичIIого факультсту;
Заступник/заступники декана фармацевтичного факультеl,у;
Завiлувач i кафелр фармацевl,и ч I {oI,o (laKy;I b,r,c,l,y ;

3.5.2. Ill.rrяхом обраItIIя:

I}иборlri ttраttlilзtIики, якi llpcll(c,lal]Jlrllo,1b llаукових, IItlyKol]o

педагогiчIIих rrраlliвtlикiв фармаllевl,ичного факу.llьт,с,гу i обираtо,I,ьс.lt iз

числа професорiв, доцентiв, кандидатiв наук (локт,орiв фiлососРiТ),

докторiв Itayк;
Виборнi прсl{с,l,аtsIIики acttipaH,r,iB, 11clKтopattt,t,itз, с.ltухачiв,

tlcиc,I ct1,I,i lзс,l aя<ptc,I i в, i r lt,cprr i в,

Керiвrлики виборItих opl,alliB I]срt]1.4IIltих llpocPcrli.llKol]1,1x

органiзацiй стулентiв i аспiрантiв фармацев,IичI{оI,о факульт,е,гу;
Керiвrтики органу студентського самоврядуRаIrtrя

фармацевтичного факультету.
З.6, Виборпi праlliвники iз чисJIа праtliвtIикiв фармаIlсв,l,иLIIIоI'о

факультету, аспiрантiв, докторантiв, слухачiв, асис,Iсtl,гiвстажистiв, ittTepttiB,

.t.ltcttiB

сскретilря
вченоТ ра/Iи
вченоi ради



обираються Конференцiсю трудового колективу фармацевтичного

факультету за поданням структурних пiдроздiлiв, у яких вони працюють, а

виборнi представники iз числа студентiв фармацевтичного факультету 
вищиМ органом студентського самоврядування фармацевтичного факультету.

З.1 . I]е MeHttr як '7 5 вiдсоткiв складу вченоТ ради фармацевТИЧнОГО

факу"lrьтету повиннi становити науковопедагогiчнi працiвники

фармаrдевтичного факультету i не менше, як 10 вiдсоткiв виборнi

представники з числа тих, хто навчаеться на фармачевтичноМУ фаКУЛЬТеТi

Унiверсиl,еl,у,
3.8. Кафедри Ilовиннi бути представленi у вченiй радi фармацевтичногО

(lакузrь,гс,гу о/lIlаковим чисJlом IIредс,гавrtикiв (iз

вхо/Iять /1о cKJIal{y ради за trосадlами), незаJIежно

кафелри.

урахуванням осiб, якi
вiд кiлькiсного складу

визIIачаеться Конференцiсю трудового колективу фармацевТИЧНОГО

факу.llътету, аJIс вitт tte IIовиIIеII бути меIIшIим за 9 i бiльшим за 4l ОСОбУ.

3.10. У lIporlcci дiяrльIrост,i вчсноТ ради фармаrrевтичного факультетУ
N4o)ItJlI.II]zl ро,I,аItiя il .t.lIеttitз. Оttоtз.ltеtlий cK.llall вчеrtоТ Ради фармаuевТИЧНОГО

факу.lrьт,сl,у IIol}I4IIeII за,гвср/IжуRа,гI4ся Ilаказом ректора lrа пiдс'тавi подаlrня

I,оJIоI]и гtро змirtи у складli в.теноТ раllи фармаrlевтичного факультету.
З.l1. Умови ,га rrорядок змitли cKJra/Iy вченоТ ради фармацевтичного

сРакутrьтету.

3.1 1.1 У разi звi;lьтlеtttrя праItiвtlика фармаrдевтичного факультетУ, якИЙ

с чJIсIIоN{ B.tcltoT ра/Iи фармацеr]тичпоl^о факу.тrьтету або прИПИненНя ТакИМ

чJIсIIом вченоТ ради фармаrцевтичноI,о факультету своТх повноваЖенЬ За

BJ]aсIII4M бажаlttlям чи :з iнtllих об'сктивгtих причин, вчеНа РаДа

dlармаrlевтичноI,о факультету приймас рiшення про його замiнУ iнШИМ

llраIliвttиком, обраним структурrrим пiдроздiлом, який рекомендУВаВ ОСОбУ,

II(о скJIала своТ поtsI{оважеFIня, без прийняття рiшення про ТаКУ ЗаМiНУ

KorlcPcpetttlic:lo тpy/loвol,o коJ]скl,иву фармаIIсI]тиLIIIого факульТСТУ. РiШеllIШ

IIlо/lо :зarMitl у сRосI\4у cK.ltaiцi BLIeI{a pa/la фармаrцеr],гичного факульте'гУ пРИЙМаС

JIиIIIс у виIlа/lку IIоруIIIсIItIя вимоI,, IIавOдених у гr. З.7.

З.||.2. У разi вiдрахуватtttя особи, Iцо навчасться на фармацевтичному

факу"тlьтстi, та яка с членом вченоТ ради фармацевтичного факультетУ абО

IIрипI,IIIсIIIIя TilKL{M I{J]еIIoM B,tettoT ради фармацевтичного факУльтетУ cBoix
IIовIIоважсIIь за вJIасIIим бажаltttям чи з itttпих об'сктивних причин, Вчена

palta (lapN,lilltcl},1,l.J(Illo1,o факуlrь,lс,l,у Irриймас рitшсttIlя rlpo його ЗамiнУ iНШОtО

особоtо з llllcJIa ,I,их' Il(o IIавчаIоl,ьсЯ IIа фармаrlсв],ичIiомУ факулы,етi, за

IlpoI1OзLIIlicto tllrttloI,0 opI,ally cl,ylleII,гcbKOIo самовряllуваIIIIя фармацсвтичllого

факультету. Вiдповiдне рiшення приймаеться вченою радою

З.9. Кi;rькiсний скJIад вченоi ради фармацевтичного факультету

IIри реорr.анiзаrtiт фармаriевтичноI.о факультету формусться

фармаrlсвтиtIIIого факультету лише у випадку порушJення виМоГ, НаВеДеНИХ У
п. З.J .

3.11.3.
tttlBIl й cItJIa1,1 вчеtlоТ ради фармацевтичного факультету, при цьому



повноваження вченоi ради реорганiзоtsаного фармацевтичllоI,о факу.llь,ге,гу
припиняються з дня прийняття рiшення про таку реорI,анiзацirо.

3.1 1.4. Рiшення вченоI ради про замiну ,lленiв вченоТ рали

фармацевтичного факультету вводиться в дiю розIIорядженням декана

факультету протягом п'яти робочих дrriв з лнЯ прийня'г'rя рilttення iз

llодilJlьшим Ilоланням на за,l,tsсрджслIilя lIаказом pcк,l,opa.

З.11.5. У разi реорганiзацiТ або лiквiдацii кафедри, rцо подаtsала на

розгляд Конференцii трудового колективу фармацевтичного факультету
кандидатуру до складу вченоi ради фармацевтичного факультету,
повноваження такого чJIена вченоТ ради фармаrдевтичIlоI,о факульт,сr,у
припиняються. Пiсля реорганiзацii HoBoyTBopeHi кафедри обираю,гь ,га

делегують своiк працiвникiв до складу вченоТ ради фармацев,IиLIноI,о

факультету без обрання Конференцiеrо труловоI,о коJIективу

фармацевтичного факультету.
З.1 1.6. Рiшенгlя вченоi ради фармацевтиt{поl,о факультет,у IIIolIo

вклtочення до iI скJIаду представникiв ресlрr,аIriзоваIIих струк,гурrIих

пiдроздiлiв вводяться в /lito ttаказом рскl,ора.
3.1 1.7. Якtцо IIоtsноtsаженIIя .t.lIctIiB вчеtlоТ

факу:lь,гс,r,у IIрлIIIиIIяltl,l,ься Bttttc.ltiitoK IJ1,Ixo/ly

фармацсвт,иLIIIоI,о фаr<утrь,гс,гу, обраrrrlя IIoI]tIx

Р.UlИ фармаllеr],I,иLtllоI,о
rca(lc,,1pll ' iз cI(JIa/{y
.t.ltсltilз lз.tсttоТ ра/U,l

фармацевтичного факуль,ге,гу не с обов'язкоI]им, якпIо /1о,I,римуIO,гься вимоI,I4,

наведенi у п. 3 .'7. У разi введення TroBoT кафедри llo скJrалу фармацев,гиLIIIоI,о

факультету, змittи у складi вченоТ рали фармацсв,гиLIIlоI,о (lаку_rtr,т,с,t,у с

обов'язковими. IIововведена кафелра обирас та /IcJIcI,yc своТх ttpaIliBllиtciB ,,ltl

складу вченоТ ради (iармаrlсr],гичIIого (lаку.rtь,гс,l,у бсз обраlrrlя Itorr(lc;lctltlic,to

трудового колективу фармацевтичIIого факульl,с,гу,
З.|2. TepMiH повноважень вченоТ ради фapMarlcr},I,I.ILtIloI,o cPaKylrb,l,c,l,y

п'ять poKiB.
3.13. Вибори до скJlаду B.tctloT ра.ltи фapMartclj,l,tlttl1oI,o (taKy.llb,l,c,l,y

розпочинають за 30 каJIеtIдарIrих дrriв до заlсitt,tсtltlя повIIоважсIlь

попередrIього скJIаду вчеttоi рали фармацсв,ги чIIоI,о факу.lr b,r,c,t,y.

З.\4, Склад вчетлоТ ради фармацевтичIIого факу:rьт,с,гу за],верlIх(ус,I,ьсrI

наказом ректора Унiверситету протягом п'я,lи робочих лIriв з ллIя закittrtеIllшl

lIoBHoBaжeHb IIоIlсрелlrьоI,о cKJla/{y вчсноТ ра/Iи фармаrtсr],l,LItIIIоI,о факу.ltt,,l,с,1,1,.

3.15. Персональний склад вченоi ради новоутвореного факу.ltь,rе,гу,
затверджусться наказом ректора Уrriверсите,гу за подаIIIIям /lcкalIa

факультету.

4. Права та обов'язки члеttiв вченоi ради фармацевтичного
факультету

4.1. Члени вченоТ ради фармацевтичного факуrrьтету MaIoTb право IIа:

факультету;



I]ltccctttrя rtропозицiй до проектiв рiшень вченоi ради

фармацев],ичttого факультету з питань, винесених на

обrоворсttlrя;

I]ис.ltовленIIя власIlоТ лумки при голосуваннi;

Забезrrсчен Ilя Ta€MHocTi голосування;

вирitIlсttlтя tIитаIIь оргаrriзацiТ навчальновиховноТ, наУкОвОТ,

ф i r r ar rc овогосподарськоТ дiяльностi фармачевтичного факультету
та IrсрспектиR його розRитку;
От,рtлмаtIllяl ilrформаrtiТ IlIодо IIавчаJIьновиховноi, наУковоТ,

(lirrartcoBoI,ocIIo/lapcbKoi дiя.ltt,ltос,гi фармацевтичного факУльте'гУ
,га IIсрспсктив його розвитку в межах питань, винесених на

обr,овореIIIIя вченоТ ради фармацевтичI{ого факультету.
4.2. Члеllи вчсноТ рали фармацевтич}Iого факультету зобов'язанi:

7 IIриймат,и учасl,ь у rurаI{оRих та Irозачергових засiданнях вченоt

pajlI{ (lapMarlcr]TиLIIIoI,o факультеr,у. Пiдс,гавою для вiдсутностi
rIJIcIltl tl.1cttoT ра.ци фармаrtсl},гиLIIlоI,о факутrьтсту можУТЬ бУ'ги

виI<оIIаIII1я ним /IоручеI{ь вченоТ ради фармацевтичного
(l а ку.llы,ету, вi;lрядженIIя, ти м часова непрацездатнiсть, вiдпустка,
IIроведеIIIIя IIаRr{аJIьIIих заIIять пiд .1na засiданttя, iItmi поважтti

IIричиIIи,

l[риймати активну учать в оOговоренн1 питань.

розI,JI rlll B.teHoT р ади фармацевти чItого факультету;
учать обговореннi питань, винесених наПриймати

13иконувати доручення, рiшення, ухвtLпи вченоi ради
фармацевтичного факультету в межах свосТ компетенцii;
Готувати письмову iнформацiю та проект рiшення з питань
власноТ доповiдi, винесеноi на обговорення засiдання вченоi ради
фармаrдевтичного
llо"ltожеttням.

факультету у термiни, визначенi цим

5. C)pгa lli:la lцiя робоr,и B.leltoi рали фармаltевтичIIого факультету
5.1. Робс),га RtteIIoT радlи фармацев,гиLIноI,о факультету здiйснюеться За

рiчним IuIalIlo1\4, який розгJIяlIасться та ухваJrIо€ться вченоrо радоЮ

фармаrдевтичIIого (laKy.ltbTeTy та затверджусться ii головою.
5.2, IIpocKт IlJlaHy робоr,и вченоТ ради фармацевтичного факультетУ

Iо,гус ccl{pc l,ilp tз.tсttоТ ра/lи фармаllсr],гичIlого факультету IIа ocHoBi

tlроllоз14ttiй I,o;roBl.,l, .tJIеttitз B.lettoT рали 
,гаr керiвrrикiв структурних пiдРОЗдiЛiВ

(lармаrtевl,иLIIIоI,о факу.ltьт,ету. IIроект, IIJIану робо,ги складастьСя ПеРеД

IIoLIaтKoM IIаRIIаJIьIIого року. Змirrи до плану роботи вченоТ РаДи

фармаrlсвтичноI,о факу_lrьт,ету на навчаJIьний piK затверджуЮться рiшеННЯМ
B.tetloT раllи фармаI1евтичI{ого факульте,гу.

5.З. I'сзуJIы,ати викоIlанtlя IIJIану робот,и вченоТ ради фармацевТИЧнОГО
(lаку_rtы,сту обr,оворIоIоть I{a остаIIньому засiданнi в IIоточномУ наВЧаЛЬНОМУ

роlli.
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5.4. Пiдготовку засiдань вченоТ ради фармацевl,иLItIого факуllь,r,с,I'у

органiзовуе секретар вченоТ рали фармацев,гичного факуль,ге,l^у, який,.

Складае проект поряlIку деIIIIого /{о кожIIого засiIIаIIIIя tз,лсltоТ

ради фармацев,I,иLIIIого факу.lrь,ге,гу Bi,,ltIoBillrro ,,tcl IlJIalty рсlбо,t,и 
,r,a

подас його на затверлжеIIIIя t,tl.1loBi B.teltoT раiIи фармацев,I,ичIlоI,о

факультету IIc lliзtлiшlе, lliж за II'я,гь /lttilз .,ltl засi/lаtltllt;

Розмirцус на офiцiйному всбсайr,i фарп,rаrlсв,I,иLIIlоI,о (laKy.lrb,l,c,l,y

оголошенIIя про час, мiсце i порядок /IсIIIrий .IсрI,оlзоl,о зtlсi;цtttttlяt

вчсноТ ради фармацевтиltllоl,о факу.тlь,гс,гу 
,l,al lIаllсиJIас йоt,о tla

електронrli адреси члелtiв вчеttоТ ради ttc tliзttittlo як за чо,tири ,,ilti

до засiлаttttя;

Контро.rlIос IIpol{ec ttiлl,о,t,овки Ma,l,cpia"lliB ilrpocK,l,itj /loKyN,lclrtiB iз

питань порядку дснного;

. готуIоть матерiали для засiдання, тексти доповiлсй ,га IIpocK,I,l,I

рiшень за окремими питаItI{ями порrIлку llеIItIого (dоdапtок "Цэl)
не пiзltiшс, t,tiж за rпiс,гь лrriв /_цсl зaciilalttttlt t,lt ttcl;lac Тх tc1.1tolзi

вчсttоТ ра/lи фармашев],иLIIIоI,о факу"чь,r,е,r у разом iз IIpocKт,oN,I

порядку lleIIF{oI,o;

фармацевтичl{ого факул ь,rету ;

Готус витяги iз ttрсlтоколiв засiдаIIь вчсtIоi lэа,ци фармаrlсв,I,иLII{()I,()

факультет,у;
Орl,аrriзовус свосчаслtс лоtsсllеIII{rI pirllctlb B.lcttoT pa/ll| ,Ilo

праrliвrrикiв с,груктурIIих пiдроздiлiв cPapMarlcr],I,LILIIIoI,o

факу.irьтеr,у;
Приймас документи для обрання за Kolrкypcoм [Ia Iloca/lt,l

асистента, викладача, старшого викJIаIIача i вiлтlоlзi/tас зzt

дотримаIII{я процелури обраttttя за коIIкурсом вi/tlrовiлlltl /to
LIинIIого законолавства;
Надас го.тtовi iгrформаrlirо шlо/{о реа"тriзаrliТ pitllcllb вчсtlоТ ра/lи

фармаrдевтичноI,о факуль,ге,гу ;

Взасмодiс iз вчеI,1оIо радоIо УrIiвсрси,I,с,Iу, о,грукl,урlil..Iмl]

пiдроздiлами фармацев,гиLIIIого факутlы,е,гу або Утriвсрси,l,с,r,у

вiдповiдrrо /lo повIIова}кеIIь вчеtlоТ ра/lи cbapMalteB,I,иLlIIoI,o

факу"lrы,ету;
I\\ae rIраво дJlя I]ико1I.1lI[Iя IIoKJlLuIcIlLIx (lуllкrцiй o],pI,IN{yI]a,I,l,I

iнформашirо та мат,ерiа.тlи Bi;l с,[рук,гурtlих tri;lроз,,1ilriв

фармачевтичFIого факуль,гету, якi rtсобхiдrri .lчrя орl,аlriзаlцiТ

засiдань вченоi ради фармацевтичIлого факуrlь,гет,у.
5.5. Про змiну l]орядку денного голова вчеttоТ ради irlформус tti/I ,tetc

вiдкриття засiдання вченоТ ради фармацевтичItого факульте,гу.
5.6. Вчена рада фармацевтичного факу"lrь,гсr,у збrIрас,l,ься tla засi2lаttttяt

не частiше одного разу на мiсяtiь, враховуlочи каrriкулярlli lrcpio/lr.l.
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Позаплаrtове засiДаIIнЯ вченоi РадИ фармачеВтичногО факультету може бути

скликано у разi нагальноi потреби iз iнiцiативи голови або письмовоi вимоги

не менШе яК третинИ iT членiВ. ДатУ проведення позачергового засiдання

признача€ I,oJIoBa вченоi ради фармачевтичного факультету.
5.'7. Засiдапня вченоi Ради фармацевтичного факультету вважаеться

правочиI{t{им, якшIо на ньомУ присутнi не менше як 2lз ti членiв. Члени
вченот Ради фармаrдевтичного факультету ресструються шляхом внесення

особистого пiдпису до реестрачiйноi картки. Наявнiсть кворуму з'ясову€тъся

на поr{аток засiдання i уточнюеться перед процедурою тасмного голосування

у разi йоl,о rrрове/Iеrlня на поточному засiданнi.
5.8. Засiдаrrrrя вченоТ ради фармацевтичного факупьтету ПрОВОДИТЬ

голова вченот Рали фармацевтичного факультету, а за його вiдсутностi 
заступник голови.

5.9. На засiданнi вченоI ради фармачевтичного факулътету в

обов'язкоRому порядку розглядаються питання про стан виконання ухвzlJI
(рiшrень),'якi були прийнятi на попереднiх засiданнях.

5.10. Pilttet"tttя вченоТ рали фармацевтичного факультету щодо пиТанЬ

}lавчаJILI{оТ, виховноТ, науковоТ, методичноi та органiзацiйнОi РОбОти
гтриймаtоться у формi ухваJI вiдкритим голосуванням, а у разi ПРОВеДеННЯ

KoHKypciB на замirцення вакантних посад професорськовикладацЬкОгО

складу  тасмним голосуванням у встановленому порядку.
5.11. Рilпення вченоТ ради фармацевтичного факультету вводяТЬся В

ltiTo розпорялжеIIнями декана фармацевтичного факультету, якi е

обов'язковими для виконання yciMa учасниками освiтнього процеСУ На

фарм alleB,1I4{{I IoMy факультетi.
5.|2. Контроль за виконанням рiшень вченоi ради фармацевтичного

факультету IlоклаlIасться на лекан а або його заступникiв, вiдпОвiДнО ДО iХ

функцiоr{апьних обов'язкiв.
5.13. Рiшення вченоi ради фармацевтичного факультету можуть

скасовуI]атися вченоIо радоIо унiверситету, якщо воно суперечить

закоIlодав cTI]y, Статуту YHi верситету чи завдаIоть шкоди Унiверситету.
5.14. Засiдання вченоТ ради фармацевтичного факультету

оформлюсться протоколом, який пiдписуютъ голова та секретар ВченОi РаДИ

фармаrlевтичIIого факульте,гу.

б. Рег.ltамент засiдань вченоi ради фармачевтичного факультету
6.1. 11роск,г порядку денного планового чергового засiдання проПОнУе

I,олова вчеttоТ раztи фармаrlевтичIIого факультету.
6.2. 11роект порядку денного планового засiдання мiстить пиТання:

Передбаченi планом роботи вченоi ради фармацевтичного

факуль,гету;
Поточнi питання щодо дiяльностi фармацевтичного факУлЬТеТУ;



Запропонованi гоJIовою вченоi ради фармацевтичного факуль'геr'у
або Ti членами на попереднiх засiданнях i пiдтриманi IIIol1o

розгляду рiшенням вченоi ради фармацевтичного факуль,гету.
6.2.|. Питання iнформацiйного або форма_гrьного характеру, якi не

вимагають обговорення та розгорнутого рiшення, вклIочаIоться до пункl'У
<Рiзне> порядку денного. Пропозицii щодо питаFIь I{ього пуtIкту IIодаIо'I'ь

члени вченоi ради фармацевтичного факультету i поголжують iх iз гоповоtо

не пiзнiше, нiж за п'ять днiв до засiдання.
6.2.2. Голова вченоi ради фармацевтичного факультету вiдповiлас за

свосчасне внесення до порядку денного питань, якi повиннi бути розглянути
вченою радою фармацевтичного факультету.

6.З. На початку засiдання вчена рада фармацевтичного факулы,е,rу
приймае порядок денний. Вiдхилення питанIIя, запроIIоIIоваIIих проск,гом

порядку денного, здiйснrосться простоIо бiльшiсr,rо гоllосiв за пpot{cl]ypolo

вiдкритого голосування.
6.4. Порядок денний позачергового засiдання вченоi раl\и

фармацевтичного факультету визнача€ голова, скликаIочи IrозаплаЕIоI]е

засiдання, на пiдставi подань вiл члеttiв B,lettoi ради або керiвlrикiв
структурних пiдроздiлiв фармацевтичl{ого факульт,е,гу. 

l

6.5. Члени вченоi ради фармацевтичного факу.lrьтету або керiвtlики
структурних пiдроздiлiв, якi готують матерiали на засiдання вче}tоi рали
фармацевтичного факультету, несуть.персональну вiдповiдальнiсть за змiс,r, i
свосчасне (не пiзнiше шести днiв до засiдання) подання вченому ceкpeTaplo

доповiдей та проектiв рiшень, у яких сформульоtsано коIIкре,г}li заходи щоло
виконання рiшення, термiни, виконавцi та особи, якi вiдповiдають за

контроль виконання рiшення. ,Щокументи мають бути ttiлписанi особами, якi
готують питання до розгляду на засiданнi вченоТ ра/lи фармацев,I,ичllоl,о

факультету.
6.6. Головуючий на засiданнi вченоТ ради фармацевтичного

факультету:



вистуIIIJ :]аIIроIIIсI{их, якIlIо tle IIов'язаtlе iз обговорrованим ПИТанНЯМ;

ttрийttя,гтя pittlcTlTtя пIодо обговорtоваIлого питаIIIIя.

6.9. IIроrlозиrtiТ .lлеttiв вчеttоТ ради фармацевтичного факУльтетУ ЩОДО

peltaKrtiT тeKcтiB rlpoeKT,iB /цокументiв, висловленi пiд час обговорення та ЯКi

ltрийп,tаlоr,ься BLicIIoIo pa/Ioro, /lокументуIоться секретарем засiдань вчеНОТ

раztи фармаlцсr],гиLItIоI,о факу_тlьтеrу i враховуюl,ься в остаточнiй редаКЦiТ
тсксту lI()KyMe}ITy.

6.10. OpicrrToBHa трива;tiсть обговорення питання визначаеться В

IIоряIIку лснному, регламеIlт для доповiдi та спiвдоповiдi, а ТакоЖ ДЛЯ

вистуltiв ч.llеttiв вчеttоi ради фармацевтичIIого факультету при обгОвОРеННi

Ilи,I,аtlIIя уl,оtIIllосl,Lся lta зaci/tattlli iзатверджусться вiлкритим голосуваННяМ.

6.1 l . Рitllеttttями вченоТ ради фармацевтичного факультету € ухвалИ,

рсзо"llrоltiТ, зI]срIIсIIIlя, заяI]I4, а такох( rrроIце.l1урrri та iншi рiшення, ЩО

:]iltlосяl,ься jlo lIpol,ol(oJly засiдаtlltя B.tctloT ра;lи фармаrlсв,гичного факУльтетУ.
6.12. Рilllсtттlя B.tctloT ради фармаrlсв,гиLII{ого факультету приймаються

,гасмItим або вi,,цl<ри,гим I,оJIосуваIIIIям у IIорялку, виЗIIаЧеIIому циМ
IIоложсIttляп,t ,га окремими поJIоженнями, якi стосуються питання, ЩО

розI,JIя/lil(]l,ьс rl.

(1.1j, 'I'ac:п,llt1,1M| l,оjIосуваIIIIяN,l rrриl,iмаlоr,ься pittIcttttя:

lrpo обраIIIIя :]а коIIкурсоN4;

rlpo pcl(oMcttllat{ittl до обраrlIIя за KorrкypcoM;

irlrrri I,оJIосуtsаIIня, якi потребуrоть та€много голосування або За

рitItенням вчеttоi ради фармацевтичного факультету на пропоЗицiЮ

I,оJIоI]и trбо ч.llсна вченоТ palv.
'I'acMltc гоJlосування з/Iiйснtосться Iпляхом заповнення бюлетеня, в

я|(ому rlсrrо,грiбIIе I]l4l(ресJlIоеться (dodamoK JVo2)

6.|4. R ittttlих Rипадках рiшlеlтttя приймасться вiдкритим голосуванням.
I}iдкриr,с голосуваrtлrя здiйсIIIоеться пiдняттям руки.

6. l5. I liс.llя закiнчеtlrtя кожIIого голосування Його результати
оI,оJIопIуIо,гLсJI I,оJIовуIочим IIа засiлаrrнi вченоi ради фармацевТИчнОгО

факу:rы,сr,у.
6.16. Kol1,1,pt1.1tb за IIpollе/lyportr TacMIIoIo I,oJIocyBaItIlя злlисIlIос JIIчиJIьIIа

комiсiя, яttа обирасться iз .t_ltetliB B.tctloT рали фармацевтичНогО фаКУЛЬТеТУ
вi.ltкритим I,оJIосуваIIIIям. Го.ltова :Iiчильtlоi KoMicii llоповiДаС ПрО реЗУЛЬТаТИ
1асмltоI,о I,оJIосуваttltя, якi заносяться ло протокоJIу (лодаток Jф3). ПРОТОКОЛ

;tiчильrtот koMiciT пiдписуrоть yci члени лiчильнот koMicii та завiряе власним

tliлписом вчеttий секретар. Пiсля оголошеrlня результатiв голосування вчена
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рада фармацевтичного факультету затверджус його шJIяхом вiдкритоr'о

голосуванIIя.
6.17. Члени вченоТ ради фармацевтичного факутlьтету, якi обираlоr,ься

за конкурсом на BaKarITI]y [Iосаду, IIа IIo,I,0LIlIoN,ly

голосуваннi за власну кандидатуру не приймаlоr,ь
зараховуються.

7. Реорганiзацiя та лiквiдацiя вчеllоi ради фармаlцевl,ичlIоI,о факу.тII),|,е,|,у

7.\. Змiни у складi вченоТ ради фармацевтичF{ого

засlланнl участ,l у
i до кворуму не

затверджуIоться наказом peK,I,opa уrriверси,l,с,l,у, Bi/ltloBi,,ltto

наведеного в роздiлi 3 ланого lIолсlження.

факультет,у
до порядку,

7.2. Лiкъiдацiя вченоi ради фармацевтичного факультету можлива JIишс

за результатами обов'язкового розгляду Конференцiею трудового колектиI]у

фармацевтичного факультету вмотивованого подання ректора унiверситет,у
про неможливiсть виконання вченоIо радою фармацев]]ичного факуlrьтс,l,у
повноважень, передбачених законодавством, що тягце за собокl cyт"r,cBi

негативнi наслiдки для дiяльностi й iснування фармацевтичного факультету.
Вибори нового складу вченоi ради фармацевтичного факулвтету в разi
достроковоi лiквiдацii вченоI ради фармацевтичного факультету маю,гь

вiдбутися не пiзнiше, нiж у мiсячний TepMiH з дIIя дострокового припинеIII{я

повноважень вченоi ради фармацевтичного факультету за рiшIеtltlям
Конференцii трулового коJIектиtsу фармацевтичI,IоI,о факуrlь,l,с,гу ts IIоряllку,

встановJIеному чиlilIим закоIIодаtsством УкраТrrи.

8. 11рикilIцевi IlоложеIIItrl

8.1. lане Положення, Bci змiни та доповIIеIIIIя ло IIього обговорlоIо,I,ься

та затверджуIоться на засiланнi вченоТ ради фармаrlсв,гичIIого факульт,ст,у l,i

оформлrоються рiшенням B.tetlcli ра/Iи фармацсв,I,иLIItоI,о cParKy.llb,r,c,ry tlptl

затвердження новоi редакцiТ <По.ltожс[ll{я IIро вчсIlу раду фармаrlсв,I,LItillоt,о

факультету. Рiшення про затвердження flоложетlttя ,га рitttснtlя rIpo

затвердження його нових редакцiй вводяться в дirо наказом ректора.
8.2. Набрання чинностi новоТ редlакцiТ Положеttttя i втрата чинлlос,l,i

попередньоТ вiдбувасться з дати наказу рек,гора lIpo l]Be/IeHIIrr в /liro

вiдповiдного рiшення вченоТ ради фармацевтичного факультету.
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