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1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту», 
Статуту та Положення про конференцію трудового колективу Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  

1.2. У відповідності з п. 6.3 Статуту університету колегіальним органом 
громадського самоврядування факультету Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка є конференція представників 
трудового колективу. Термін повноважень конференції трудового колективу 
факультету складає 5 років. Головою конференції представників трудового колективу 
факультету є декан. 

2. Основні функції колегіального органу управління 

2.1. Орган громадського самоврядування (конференція) факультету: 

 оцінює діяльність керівника факультету; 
 затверджує річний звіт про діяльність факультету; 
 подає ректору університету пропозиції щодо відкликання з посади декана 

факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом 
університету, укладеним з ним контрактом; 

 обирає виборних представників до вченої ради факультету; 
 обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування університету. 
 

3. Склад колегіального органу управління факультетом 

3.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування факультету є 
загальні збори (конференція) трудового колективу факультету, включаючи виборних 
представників з числа студентів. 

3.2. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути 
представлені всі категорії учасників освітнього процесу факультету. При цьому не 
менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити 
наукові, науково-педагогічні та 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. 

3.3. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше 
одного разу на рік. 

Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, у загальній 
кількості 15% кількості членів конференції обираються до складу конференції у 
відповідності із затвердженою органом студентського самоврядування факультету 
процедурою. 

3.4. Члени конференції обираються строком на 5 років. Їх повноваження можуть бути 
припиненими достроково за рішенням зборів колективу, який їх обирав, або в разі 
зміни Статуту університету, які торкаються порядку обрання членів або повноважень 
конференції. Допускається неодноразове обрання на чергові строки, а також 
дообрання до складу конференції у разі вибуття або припинення повноважень 
представника відповідного структурного підрозділу факультету або студента 
(аспіранта). 

 



4. Порядок роботи колегіального органу управління факультетом 

Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його роботи 
визначається Статутом університету. 

4.1. Конференція представників трудового колективу факультету скликається не 
рідше 1 разу на рік за рішенням Вченої ради факультету або декана, у термінових 
випадках – за рішенням ректорату університету. 

4.2. Збори конференції вважаються правомочними, якщо на них зареєстровано не 
менше половини делегатів. 

4.3. Рішення з усіх питань діяльності приймаються конференцією представників 
трудового колективу факультету відкритим голосуванням окрім питань, пов’язаних з 
достроковим припиненням повноважень декана факультету. 

4.4. Реалізація рішень конференції представників трудового колективу та Вченої 
ради факультету здійснюється робочими органами управління факультету шляхом 
видавання відповідних розпоряджень або рішень, які є обов’язковими для виконання 
всіма працівниками, студентами факультету. 

4.8. Всі питання щодо діяльності колегіальних органів управління факультетом, не 
урегульовані цим Положенням вирішуються у відповідності до Закону України «Про 
вищу освіту» та Статуту університету. 


