




  

1. Загальні положення 

1.1. Рада деканів Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (далі — Рада деканів) – колегіальний 

дорадчий орган управління Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (далі — Університет). 

1.2. Робота Ради деканів ґрунтується на засадах Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» та інших законів та 

нормативно-правових актів в сфері освіти; скеровується Статутом 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди та діючими внутрішніми документами. 

1.3. Положення укладено з метою встановлення порядку 

створення, організації роботи, визначення мети та завдань діяльності Ради 

деканів. 

 

2. Мета та напрями роботи Ради деканів 

2.1. Мета роботи Ради деканів — сприяння здійсненню освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Університету згідно із його політикою 

(місією, візією, принципами діяльності, цінностями, стратегічною метою і 

стратегічними цілями, традиціями).  

2.2. Відповідно до мети основними напрямами роботи Ради деканів є: 

- обговорення та подання до Вченої ради, Виконавчої ради (Ради з 

якості) Університету пропозицій щодо реалізації його 

стратегічної мети, цілей і завдань; 

- розробка заходів щодо підвищення якості основних напрямів 

діяльності Університету: освітнього, наукового, інноваційного, 

молодіжної політики, міжнародного співробітництва, 

менеджменту, розвитку кадрового потенціалу, фінансової 

діяльності; 

- розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до його 

Статуту. 

 



  

3. Порядок створення, склад та управління Радою деканів 

3.1. Рада деканів створюється рішенням Вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди терміном на 

3 роки. 

3.2. До складу Ради деканів входять за посадами декани всіх 

факультетів, директори інститутів Університету. 

3.3. Управління діяльністю Ради деканів здійснює голова. Голова Ради 

деканів обирається Вченою Радою Університету з числа деканів, які мають 

досвід адміністративно-педагогічної діяльності, терміном на 3 роки. 

3.4. За поданням голови Ради деканів відкритим голосуванням на 

першому засіданні обирається секретар Ради деканів. 

 3.5. За рішенням Ради деканів до її складу можуть входити також 

проректори, учений секретар, керівники структурних підрозділів, 

представники з числа викладачів, представники органів студентського 

самоврядування. 

 

4. Організація засідань Ради деканів 

4.1. Організаційною формою роботи Ради деканів є засідання, які 

проводяться не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці. 

4.2. Порядок денний засідання Ради деканів складається головою чи 

іншим членом ради за дорученням голови відповідно до поточних робочих 

питань діяльності Університету не пізніше, ніж за тиждень до засідання. 

4.3. Інформація про дату, час, місце і порядок денний засідання Ради 

деканів оголошуються не пізніше, ніж за тиждень до засідання. 

4.4 Для вирішення нагальних питань може бути скликане позачергове 

засідання Ради деканів – за ініціативи голови або за пропозицією члена  Ради 

деканів, яка підтримується щонайменше третиною членів ради. Дату, час, 

місце та порядок денний позачергового засідання Ради деканів визначає 

голова або інший член ради за дорученням голови. Інформація оголошується 

невідкладно. 



  

4.5. Хід засідань Ради деканів фіксуються у протоколах, які підписують 

голова та секретар. 

4.6. Засідання Ради деканів вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин членів Ради деканів. 

4.7. Проводить засідання голова Ради деканів або інший член ради за 

дорученням голови. 

4.8. На засіданні Ради деканів за потребою можуть бути присутні 

особи, запрошені головою Ради деканів чи за пропозицією члена Ради 

деканів, яка підтримується щонайменше третиною членів ради. 

 

5. Права та обов’язки членів Ради деканів. 

5.1. Члени Ради деканів свої повноваження здійснюють особисто. 

5.2. Члени Ради деканів беруть участь у засіданнях, вносять пропозиції 

щодо плану засідань, їх порядку денного, беруть участь у обговоренні питань 

і вносять пропозиції щодо проєктів рішень. 

5.3. Члени Ради деканів відповідають за ефективну роботу Ради деканів 

та виконання її рішень в межах своїх повноважень. 

5.4. Голова Ради деканів здійснює складання орієнтовного плану 

роботи Ради деканів, розробку порядку денного засідань, та підготовку 

матеріалів до нього, інформує  членів ради щодо дати, часу, місця та порядку 

денного засідань, проводить засідання Ради деканів. 

5.5. Заступник голови Ради деканів забезпечує оформлення протоколів 

засідань, за потреби чи за дорученням виконує обов’язки голови Ради 

деканів. 

6. Прийняття рішень Радою деканів 

6.1. Рада деканів приймає рішення з питань, що внесені до порядку 

денного засідання. 

6.2. Для прийняття рішення за пропозицією голови Ради деканів чи 

заступника голови проводиться відкрите голосування. Рішення вважається 

прийнятим за умов підтримки його більшістю членів Ради деканів, присутніх 



  

на засіданні. При однаковій кількості голосів вирішальним є голос голови 

Ради деканів. 

6.3. Рішення Ради деканів передаються на розгляд Вченої ради 

Університету. 

 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Зміни та доповнення до Положення про Раду деканів, у тому числі 

шляхом укладення нової його редакції затверджуються Вченою радою та 

вводяться в дію наказом ректора. 

7.3. Положення про Раду деканів (зміни та доповнення) набуває 

чинності з моменту введення його в дію наказом ректора, якщо інше не 

передбачається тим же наказом. 


