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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дане Положення розроблено на підставі Закону України «Про
вищу освіту» , Статуту Запорізького національного технічного університету,
Положення про Запорізький гуманітарний коледж ЗНТУ затвердженого
Конференцією трудового колективу ЗГК ЗНТУ «____» _________ 20____ р.
(протокол №_____).
1.2 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
коледжу (факультету) Запорізького гуманітарного коледжу ЗНТУ є загальні
збори трудового колективу коледжу (факультету), включаючи виборних
представників з числа студентів.
Головою загальних зборів коледжу (факультету) є директор коледжу
(декан факультету).
1.3 Вчена рада коледжу (факультету) є колегіальним органом правління
закладу (факультету), який утворюється строком на 5 років.
Склад Вченої ради коледжу(факультету) затверджується наказом
директора ЗГК ЗНТУ протягом п’яти робочих днів з дня закінчення строку
повноважень попереднього складу вченої ради.
2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
КОЛЕДЖУ (ФАКУЛЬТЕТУ)
2.1 Загальні збори трудового колективу коледжу (факультету ):
- оцінюють діяльність директора (декана факультету );
- затверджують звіт директора (декана факультету) про діяльність закладу,
(факультету);
- обговорюють та затверджують таємним голосуванням висновки про
професійні якості претендентів на посади директора (деканів) та завідувачів
кафедр;
- подають директору ЗГК ЗНТУ пропозиції щодо відкликання з посади декана
факультету ) з підстав, передбачених законодавством України, статутом ЗНТУ,
укладеним з ним контрактом;
- обирають виборних представників до вченої ради коледжу (факультету) та
виборних кандидатів до складу Вченої ради навчального закладу;
- обирають делегатів до Конференції ЗГК ЗНТУ, Конференції ЗНТУ як
вищого колегіального органу громадського самоврядування.
2.2 Вчена рада коледжу (факультету):
- визначає стратегію та перспективні напрями освітньої та наукової
діяльності коледжу (факультету);
- обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади викладачів
(доцентів);
- затверджує освітні програми та навчальні програми для кожного рівня
вищої освіти та спеціальностей;

- ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу;
- ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної
діяльності;
- встановлює іменні та персональні стипендії, які закріплені за факультетом,
та рекомендує кандидатури на їх здобуття.
Рішення вченої ради коледжу (факультету) вводяться в дію рішенням
директора (декану факультету). Рішення вченої ради факультету може бути
скасовано Вченою радою ЗГК ЗНТУ.
3. СКЛАД КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖУ
(ФАКУЛЬТЕТУ ).
3.1 У складі загальних зборів коледжу (факультету) повинні бути
представлені всі категорії учасників освітнього процесу. При цьому не менш
як 75 відсотків складу загальних зборів факультету повинні становити
наукові та науково-педагогічні працівники факультету, які працюють на
постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа
студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
Процедура обрання виборних представників з числа студентів
затверджується органом студентського самоврядування.
3.2 Загальні збори коледжу скликаються директором , як правило, один раз
у календарному році.
3.3 Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до
закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
Кандидатури до нового складу Вченої ради висуваються відповідно до
квот, визначених Вченою радою попереднього складу, загальними зборами
кафедр шляхом відкритого голосування не пізніше ніж за 2 тижня до
голосування на загальних зборах трудового колективу коледжу (факультету).
4. ПОРЯДОК РОБОТИ КОЛЕГІАЛЬНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ.
4.1 Загальні збори трудового колективу коледжу (факультету) скликаються
не рідше 1 разу в рік за рішенням Вченої ради коледжу (факультету) або
директора (декана ), у термінових випадках (оголошення
конкурсу на посаду декана або зав. кафедри).
Засідання зборів вважаються правомочними, якщо на них
зареєструвалися не менше половини від спискового складу.
Рішення з усіх питань діяльності приймаються загальними зборами
відкритим голосуванням окрім питань, пов’язаних з рекомендаціями для
обрання на посаду декана або зав. кафедри та достроковим припиненням
повноважень декана факультету.
4.2 Робота Вченої ради проходить згідно з щорічним планом, який
затверджується директором (деканом) після розгляду його на Вченій раді.

Право на позачергове скликання Вченої ради має директор (декан
факультету) або по рішенню ректорату ЗНТУ.
Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому
зареєстровано не менше половини членів ради, а у випадках вирішення
кадрових питань – не менше 2/3 членів Вченої ради. Рішення з усіх питань
діяльності приймаються Вченою радою коледжу факультету відкритим
голосуванням, окрім кадрових питань та інших, рішення по яким
приймаються таємним голосуванням, згідно чинного законодавства або
нормативних вимог МОН України.
Рішення Вченої ради коледжу (факультету) може бути скасовано
Вченою радою ЗНТУ.
4.3 Всі питання щодо діяльності колегіальних органів управління
Коледжем (факультетом ), не урегульовані цим Положенням, вирішуються у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Статуту ЗНТУ та
Положенням про Запорізький гуманітарний коледж ЗНТУ.

