


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1 Положення про педагогічну раду  є нормативним документом, в якому 

визначено основні функції, склад, порядок організації та регламент роботи 

педагогічної ради фахового коледжу. 

1.2 Педагогічна рада Новокаховського приладобудівного фахового 

коледжу   створена на основі ст. 37 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» (6 червня 2019 року № 2745-VIII), ст. 40 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» (16 січня 2020 року № 463-IX), є колегіальним  

дорадчим органом управління закладом освіти, що розглядає і вирішує 

найважливіші питання освітнього процесу та розвитку фахового коледжу. 

1.3 Повноваження педагогічної ради визначаються Законами України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Статутом Новокаховського приладобудівного фахового коледжу,   

положенням про організацію освітнього процесу  у фаховому коледжі та 

іншими нормативними документами, що стосуються її діяльності, а також 

даним Положенням. 

1.4 Робота педагогічної ради будується на принципах:  

- науковості, цілеспрямованості;  

- демократичності, гуманності та толерантності;  

- плановості та оптимізації;  

- компетентності, ініціативності та творчої активності;   

- об’єктивності в оцінці виконання педагогічними працівниками фахового 

коледжу своїх обов’язків; 

- персональної відповідальності кожного педагогічного працівника 

фахового коледжу за результати своєї педагогічної діяльності.    

 

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 

2.1 Педагогічна рада фахового коледжу створюється наказом директора 

терміном на один рік. 

2.2 Педагогічну раду  закладу фахової передвищої освіти очолює директор 

фахового коледжу, а за його відсутності - заступник директора з навчальної 

роботи (або інший педагогічний працівник, призначений директором закладу 

освіти). 

2.3 До складу педагогічної ради закладу освіти  входять за посадами 

директор фахового коледжу, його заступники,  керівник з фізичного виховання, 

завідувач навчально-виробничою практикою, завідувач методичним кабінетом, 

завідувачі відділень, завідувачі навчальних кабінетів (лабораторій), голови 

циклових комісій, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі 

гуртожитку, бібліотекар, інші педагогічні працівники, які беруть участь в 

освітньому процесі, юрисконсульт, головний бухгалтер, голова профспілкового 

комітету, представники студентського самоврядування відповідно до квот, 
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визначених установчими документами закладу освіти. При цьому не менш як 

75 відсотків загальної чисельності складу педагогічної ради мають становити 

педагогічні  працівники закладу освіти і не менш як 10 відсотків - виборні 

представники з числа студентів фахового коледжу. Виборні представники 

здобувачів освіти обираються вищим органом студентського самоврядування 

закладу освіти. Вони беруть участь у роботі педагогічної ради фахового 

коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та 

відпочинку студентів. Під час розгляду інших питань, віднесених до 

повноважень педагогічної ради, норма щодо обов’язкової участі в роботі 

педагогічної ради  представників з числа студентів фахового коледжу не 

застосовується. 

2.4 Зміни у складі педагогічної ради можуть бути у разі: змін у структурі 

фахового коледжу, прийняття або звільнення з роботи члена педагогічної ради,   

переведення  на посаду працівника закладу освіти, яка передбачає членство у 

педагогічній раді. Зміни до складу педагогічної ради затверджуються наказом 

директора. 

2.5 Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів 

педагогічної ради терміном на три роки. 

  
3. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

 

3.1 Головна мета педагогічної ради фахового коледжу - вироблення 

стратегії та напрямів провадження освітньої діяльності, мобілізація зусиль 

педагогічного колективу на виконання освітніх завдань, вдосконалення якості 

підготовки фахових молодших бакалаврів з урахуванням вимог сучасної освіти, 

науки, техніки, культури. 

3.2 Основні завдання педагогічної ради фахового коледжу: 

- реалізація державної політики з питань освіти; 

- визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, 

навчально-методичної та інноваційної діяльності закладу освіти; 

- упровадження в практику роботи фахового коледжу досягнень 

психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій, передового 

педагогічного досвіду, підвищення майстерності педагогів та їх творчої 

активності;  

- узагальнення й аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за 

певними напрямами; 

- діагностика стану освітнього процесу у фаховому коледжі, рівня 

професійної підготовки викладачів; 

- розгляд конкретних питань поліпшення освітньої, виховної та 

господарської діяльності закладу освіти за поданням керівників структурних 

підрозділів; 

- створення у фаховому коледжі мікроклімату творчого співробітництва 

всіх учасників освітнього процесу. 

3.3 Основні функції педагогічної ради:  

- управлінська та організаційна; 
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- діагностична, контрольна та коригувальна; 

- прогностична та аналітична; 

- нормативно-інформаційна;   

- навчально-методична;   

- мотиваційна;     

- виховна та соціально-педагогічна. 
   

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 

4.1 Педагогічна рада фахового коледжу: 

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку закладу освіти;  

- розглядає проєкт установчого документа фахового коледжу, а також 

пропозиції щодо внесення змін до нього; 

- розглядає проєкт кошторису (фінансового плану) закладу та річний 

фінансовий звіт фахового коледжу; 

- затверджує матеріали щодо ліцензування та акредитації освітньо-

професійних програм спеціальностей (спеціалізацій) та оцінює результати  їх 

виконання; 

- вносить пропозиції щодо відкриття та закриття спеціальностей 

(спеціалізацій); 

- схвалює робочі навчальні плани спеціальностей фахового коледжу; 

- затверджує Правила прийому до фахового коледжу та зміни до нього (за 

необхідністю, згідно законодавчих документів); 

- затверджує та вносить зміни  до Концепції діяльності та розвитку 

фахового коледжу (за необхідністю, згідно законодавчих документів); 

- розглядає проєкти положень, які забезпечують освітній процес у 

фаховому  коледжі, та положення про структурні підрозділи, а також 

пропозиції щодо внесення змін до них (за необхідністю, згідно законодавчих 

документів);  

- схвалює затверджує Комплексний план з управління та контролю за 

якістю підготовки здобувачів освіти, освітнім процесом та оновлення МТБ 

фахового коледжу;   

- схвалює  положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

фаховому коледжі; 

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності, розглядає питання антикорупційної політики  закладу освіти;  

- приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу 

за порушення академічної доброчесності;  
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- погоджує за поданням директора фахового коледжу рішення про 

утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію 

структурних підрозділів;  

- за поданням директора закладу освіти надає згоду на призначення 

завідувачів відділень, членів атестаційної комісії та голів циклових комісій;  

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документу про 

фахову передвищу освіту; 

- має право вносити подання про відкликання директора фахового  

коледжу з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу освіти, 

контрактом,  яке розглядається вищим колегіальним органом громадського 

самоврядування фахового коледжу;  

- обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує 

щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та  звіт  його 

виконання;  

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника/самоосвіти відповідно до Положення про підвищення 

кваліфікації; 

- приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній 

процес кращого педагогічного досвіду, інновацій, сучасних педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, досягнень науки, удосконалення 

форм і методів навчання студентів як денної, так і заочної форм,  участі в 

дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими 

закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, 

які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;  

- приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 

освітнього процесу;  

- розглядає стан і підсумки роботи відділень, циклових (предметних) 

комісій, методичного кабінету та інших структурних підрозділів, а також звіти 

класних керівників академічних груп та інших педагогічних працівників 

фахового коледжу; 

- розглядає питання про результати  семестрових екзаменів, 

кваліфікаційних іспитів, захисту курсових, дипломних  робіт/проєктів, 

поточного контролю, аналіз абсолютних і якісних показників навчання 

студентів, відвідування навчальних занять тощо;  

- розглядає питання адаптації студентів нового набору, звіти соціального 

педагога; 

- розглядає питання відрахування студентів за порушення дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку, академічної заборгованості, пропуски занять 

без поважних причин (згідно законодавчих документів); 
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- розглядає питання переведення здобувачів освіти на вакантні місця 

державного замовлення (за необхідністю, згідно законодавчих документів);   

- визначає ліміт стипендіатів, яким може бути призначена академічна 

стипендія; 

- розглядає питання виховання студентів, дисципліни студентів, 

забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення їхнього 

здоров'я, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи у фаховому 

коледжі; 

- розглядає пропозиції щодо призначення іменних стипендій, 

нагородження студентів;  

- розглядає стан профорієнтаційної роботи у фаховому коледжі;  

- розглядає питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у фаховому 

коледжі;  

- висуває кандидатури педагогічних працівників фахового коледжу до 

державних нагород, іменних стипендій; 

- приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу 

за порушення академічної доброчесності; 

- приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 

законодавства та установчих документів закладу освіти. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 

5.1 Регламент визначає процедури підготовки і проведення засідань 

педагогічної ради,  оформлення прийнятих рішень, надання доручень та 

контроль за їх виконанням. 

5.2 Засідання педагогічної ради проводяться відповідно до схваленого нею 

плану роботи, як правило, не рідше одного разу на два місяці. За потребою 

можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови педагогічної 

ради, затвердженого наказом  директора фахового коледжу. 

5.3 Організація підготовки засідання педагогічної ради покладається на 

заступника директора з навчальної роботи, завідувача методичним кабінетом 

фахового коледжу та секретаря педагогічної ради.  

5.4 Формування  плану роботи та порядку денного педагогічної ради: 

- план роботи педагогічної ради розробляється на навчальний рік і 

схвалюється на засіданні рішенням педагогічної ради перед початком нового 

навчального року;  

- методист/завідувач методичним кабінетом подає розроблений план 

педагогічній раді на схвалення, забезпечує разом з відповідними структурними 

підрозділами фахового коледжу контроль за його виконанням та інформує 

педагогічну раду про результати виконання плану; 
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- проєкт порядку денного чергового/позачергового засідання педагогічної 

ради складається методистом/ завідувачем методичним кабінетом відповідно до 

плану її роботи та з урахуванням пропозицій керівників структурних 

підрозділів фахового коледжу і погоджується з головою педагогічної ради;  

- позапланові питання для розгляду на засіданні педагогічної ради можуть 

бути включені до порядку денного засідання тільки за рішенням голови 

педагогічної ради; 

- порядок денний, в остаточній його редакції, та регламент роботи 

педагогічної ради схвалюється на початку засідання членами педагогічної ради 

шляхом відкритого голосування.  

5.5 Порядок підготовки засідань педагогічної ради:  

- організація  підготовки засідань педагогічної ради здійснюється 

відповідно до плану роботи педагогічної ради, при необхідності для підготовки 

матеріалів з питання, яке має розглядатися на засіданні, за рішенням 

педагогічної ради або розпорядженням директора, заступника директора 

фахового коледжу з навчальної роботи може утворюватися робоча група;  

- відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання 

педагогічної ради покладається на доповідачів і керівників структурних 

підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також 

методиста/ завідувача методичним кабінетом; 

- проєкти рішень педагогічної ради готуються визначеними доповідачами 

питань порядку денного, заступниками директора, відповідальними за вказані 

напрямки діяльності фахового коледжу та методистом/ завідувачем 

методичним кабінетом; 

- проєкт  рішення педагогічної ради має включати: повну назву фахового 

коледжу, дату засідання педагогічної ради, номер протоколу, назву (заголовок) 

питання, констатуючу та результативну частини; 

- констатуюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів) 

порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв'язання; 

- результативна частина має передбачати завдання структурним 

підрозділам  фахового коледжу, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, 

які здійснюватимуть контроль за їх виконанням; 

- питання, що не вимагають обговорення  та прийняття окремих рішень, 

включають до пункту «Різне» порядку денного.  Пропозиції щодо питань цього 

пункту подають не пізніше, ніж за 1 день до засідання педагогічної ради; 

- контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх 

перевірку на відповідність вимогам цього регламенту здійснює методист/ 

завідувач методичним кабінетом. У разі виявлення недоліків матеріали 

повертаються на доопрацювання; 

- у період підготовки до засідання педагогічної ради секретар педагогічної 

ради: 

- за 10 робочих днів до її проведення доводить до визначених доповідачів 

інформацію про підготовку матеріалів згідно з порядком денним; 
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- за 5 робочих днів – організовує розміщення інформації про дату, час, 

місце та порядок денний засідання; 

- за 5-10 робочих днів – організовує і контролює підготовку матеріалів; 

- за 5 робочих днів – знайомить директора фахового коледжу з матеріалами 

чергового засідання та  в разі потреби вносить корективи до проекту порядку 

денного; 

- за 2 робочих дні – замовляє через відповідні підрозділи коледжу та 

організує технічну підготовку приміщення для проведення засідання 

педагогічної ради (аудіо супровід, мультимедійна проекція тощо); 

5.6 Порядок проведення засідань педагогічної ради: 

- день проведення засідання – остання середа (один раз на два місяця). 

Місцем засідань є методичний кабінет фахового коледжу (засідання 

педагогічної ради можуть проводитися і в інших приміщеннях, про що 

повідомляється членам педагогічної ради не пізніше, ніж за 5 днів);  

- перед засіданням секретар педагогічної ради проводить реєстрацію 

членів педагогічної ради у журналі обліку; 

- засідання педагогічної ради проводиться за умови, коли у ньому беруть 

участь не менше 2/3 від загальної кількості членів педагогічної ради. У 

засіданнях педагогічної ради беруть участь її члени особисто та запрошені для 

розгляду окремих питань; 

- голова (головуючий на засіданні) педагогічної ради повідомляє про 

результати  реєстрації членів педагогічної ради та про кількість членів 

педагогічної ради, відсутніх на засіданні з поважних причин (підставою для 

відсутності члена педагогічної ради на засіданнях є поважні причини: 

тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, тощо), оголошує порядок 

денний та виносить його на схвалення педагогічною радою шляхом відкритого 

голосування, встановлює регламент обговорення питань порядку денного (для 

доповіді надається до 30 хвилин, співдоповіді – до 15 хвилин, для виступу в 

обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень, ознайомлень з рішеннями 

надається – 5-10 хвилин, за необхідності дозволяється вносити зміни до 

регламенту виступів учасників педагогічної ради), веде засідання відповідно до 

схваленого порядку денного та регламенту обговорення його рішень, приймає 

рішення  щодо  присутності  в залі  під  час  засідання педагогічної  ради 

представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, 

фотозйомки та аудіо запису тощо; 

- рішення педагогічної ради приймаються шляхом відкритого голосування. 

Право голосу на засіданні педагогічної ради мають тільки її члени (процедура 

таємного голосування застосовується при розгляді питань, що регулюються 

законодавчими актами, або за рішенням головуючого); 

- рішення педагогічної ради з кожного питання порядку денного 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 відсотків 

присутніх членів педагогічної ради (за виключенням питань, порядок 
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голосування яких встановлюються законодавством). За рівної кількості голосів 

вирішальним є голос голови педагогічної ради; 

- на вимогу членів педагогічної ради принципові розбіжності у прийнятті 

рішень відображаються у протоколі;  

- у день проведення засідання педагогічної ради секретар педагогічної ради 

та інші посадові особи, які причетні до його проведення, організовують 

забезпечення членів педагогічної ради та запрошених роздатковим матеріалом 

(за необхідності), демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів, у разі 

необхідності забезпечують участь у роботі педагогічної ради запрошених осіб; 

- під час  засідань голова педагогічної ради надає слово для доповіді, 

співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, рішень, пояснень, зауважень,  

запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на 

поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки тощо;  

- загальну тривалість часу для розгляду питання порядку денного засідання 

педагогічної ради пропонує головуючий перед початком його обговорення 

залежно від кількості питань та виступаючих; 

- засідання педагогічної ради проводиться офлайн, а в окремих випадках 

(відповідно до законодавчих документів) – онлайн на платформах Zoom,  Skype 

або Meet; 

- усі доповідачі та виступаючі на педагогічній раді з питань визначених 

порядком денним зобов’язані надавати секретареві тези своїх промов, 

пропозиції до проєкту рішення для оформлення протоколу; 

- засідання педагогічної ради може проходити у традиційній формі та 

нетрадиційній (педрада-конференція, педрада-семінар та ін.).  

5.7 Підготовка рішень педагогічної ради та їх оприлюднення:  

- після засідання педагогічної ради керівники структурних підрозділів, 

відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, впродовж 

трьох робочих днів (якщо головою педагогічної ради не встановлено іншого 

строку) доопрацьовують проєкти рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, 

схвалених  педагогічною радою; 

- текст доопрацьованого рішення  подається в одному друкованому 

примірнику на підпис голові педагогічної ради; 

- для виконання  ухвалених рішень педагогічної ради можуть готуватися 

накази або розпорядження директора фахового коледжу. Доцільність 

підготовки наказу або розпорядження для виконання рішень педагогічної ради 

визначає директор коледжу (голова педагогічної ради); 

- секретар  організовує тиражування рішень педагогічної ради у необхідній 

кількості та доводить їх до відома членів педагогічної ради та керівників 

структурних підрозділів за їх функціональними обов’язками, розміщує на сайті 

фахового коледжу. 

5.8 Рішення колегіального органу управління закладу фахової передвищої 

освіти, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання 

всіма учасниками освітнього процесу. 
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