
 



1. Загальні положення 

 

1.1. Дійсне Положення розроблене відповідно до Законів України  "Про 

освіту" та "Про вищу освіту", Статуту коледжу. 

1.2. Педагогічна рада (педрада) – колегіальний орган, який діє з метою 

розвитку й удосконалювання освітнього процесу, підвищення 

професійної майстерності і творчого росту викладачів. 

1.3. Кожен педагогічний працівник коледжу  з моменту прийому на роботу є 

членами педради. 

1.4. Рішення педради затверджуються наказами директора коледжу. 

1.5. Зміни і доповнення в дійсне Положення вносяться педрадою і 

затверджуються на його засіданні. 

 

2. Задачі педради 

 

2.1. Вироблення загальних підходів до розробки і реалізації стратегічних 

документів коледжу. 

2.2. Визначення підходів до управління коледжем, адекватних цілям і 

задачам його розвитку. 

2.3. Визначення перспективних напрямків функціонування і розвитку 

коледжу. 

2.4. Узагальнення, аналіз і оцінка результатів діяльності педагогічного 

колективу за визначеними напрямками. 

 

3. Організація діяльності 

  

3.1. Роботою педради керує голова – директор коледжу. В разі його 

відсутності на засіданні педради керує заступник директора з навчальної 

роботи. 

3.2. Педрада скликається головою в міру необхідності, але не рідше 

чотирьох разів на рік. 

3.3. Позачергові засідання педради проводяться за вимогою не менш однієї 

третини членів педагогічної ради. 

3.4. Рішення педради є обов'язковими для всього педагогічного колективу. 

3.5. Педрада правомочна приймати рішення, якщо на його засіданні було 

присутнє не менш двох третин педагогічних працівників і якщо за нього 

проголосувало більш половини присутніх педагогів. 

3.6. Процедура голосування визначається педрадою. 

3.7. Час, місце і порядок денний чергового засідання педради 

повідомляється не пізніше, ніж за один місяць до дня його проведення. 

3.8. Підготовка засідань здійснюється окремими педагогічними 

працівниками яким надані такі повноваження педагогічною радою. 

 

 

 



4. Компетенція педради 

  

4.1. Педрада має право на вирішення наступних питань діяльності коледжу: 

- визначає пріоритетні напрямки розвитку коледжу; 

- затверджує цілі і задачі коледжу, план їхньої реалізації; 

- обговорює зміст навчального плану, річний календарний навчальний 

графік; 

- обговорює і робить вибір різних варіантів змісту освіти, форм, методів 

освітнього процесу і способів їхньої реалізації; 

- виносить пропозиції з розвитку системи підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та їхніх творчих ініціатив; 

- приймає рішення про проведення в даному навчальному році 

проміжної атестації, визначає її форми і встановлює терміни її 

проведення; 

- виносить для обговорення питання діяльності коледжу, які цікавлять  

педагогічний колектив; 

- заслуховує адміністрацію коледжу з питань, зв'язаних з організацією 

освітнього процесу; 

- вирішує питання про заохочення і покарання студентів,  у межах своєї 

компетенції; 

- підводить підсумки діяльності коледжу за навчальний семестр та рік; 

- контролює виконання раніше прийнятих рішень; 

- вимагає від усіх членів педагогічного колективу єдності принципів у 

реалізації цілей  і задач діяльності; 

- рекомендує членів педагогічного колективу до нагородження. 

 

5. Документація і звітність 

  

5.1. Засідання і рішення педради протоколюються.  

5.2. Протоколи засідань і рішень зберігаються в діловодстві коледжу.  
 


