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1. Загальні положення
1.1 П едагогічна рада Бердянського м аш инобудівного коледж у Запорізького
національного технічного університету є дорадчим органом, створеним для
виріш ення основних питань діяльності навчального закладу.
1.2 П едагогічна рада в своїй діяльності керується законам и України "Про
освіту", "Про вищ у освіту", П олож енням про Б ердянський маш инобудівний
коледж

Запорізького

національного

технічного

університету

та

іншими

нормативними докум ентам и, що стосую ться її діяльності.
1.3 О сновним и завданнями педагогічної ради є:
- реалізація держ авн ої політики з питань освіти та виховання студентів;
- забезпечення та вдосконалення якості

підготовки ф ахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "м олодш ий спеціаліст" з урахуванням вимог сучасного
виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
- виховання студентської молоді на основі культурно-історичних традицій
українського народу;
- зміцнення

дем ократичних

засад

ф ункціонування

коледжу,

розвиток

студентського самоврядування;
- стим улю вання у студентської молоді прагнення до здорового способу
життя;
- впровадж ення у навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки
та передового педагогічного досвіду;
- підвищ ення
коледжу.

м етодичного,

наукового

та

ф ахового

рівнів

викладачів

2. Порядок створення та склад педагогічної ради
2.1 П едагогічна рада Бердянського м аш инобудівного коледж у Запорізького
національного технічного університету створю ється наказом директора коледжу
терміном на один рік.
2.2 До складу педагогічної ради входять: директор коледж у, заступники
директора,

головний

бухгалтер,

завідувачі

відділень,

завідувач

навчально-

методичного кабінету, завідувач навчально-виробничим и м айстернями, завідувач
бібліотекою , керівник ф ізичного виховання, керівник відділу інф ормаційних
технологій, завідувачі лабораторій, голови циклових комісій, викладачі, майстри
виробничого навчання, представники органів студентського самоврядування.
2.3

У

необхідних

випадках

на

засідання

педагогічної

ради

можуть

запрош уватись представники держ авних установ, пром ислових підприємств і
установ, гром адських організацій, які взаєм одію ть з коледж ем , батьки студентів
та інші. Н еобхідність їх запрош ення визначається головою педагогічної ради.
Особи, запрош ені на засідання педагогічної ради, користую ться правом дорадчого
голосу.
2.4 Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності - заступник
директора з навчальної роботи.

2.5

Д іловодство

педагогічної

ради

веде

секретар,

обраний

з

членів

педагогічної ради терм іном на один навчальний рік. С екретар педради працю є на
громадських засадах.

3. Повноваження педагогічної ради
П едагогічна рада розглядає та обговорю є:
3.1 Заходи щ одо виконання навчальним закладом норм ативно-правових
актів, що реглам ентую ть навчальний процес, інструкцій та вказівок керівних
органів та установ щ одо підготовки фахівців.
3.2 П лани навчально-виховної, м етодичної роботи, розвитку навчального
закладу та зміцнення його м атеріальної бази.
3.3 Стан

і

підсумки

навчально-виховної

та

м етодичної

роботи

в

навчальному закладі.
3.4 У досконалення форм і методів навчання.
3.5 Стан і підсум ки роботи відділень, досвід роботи циклових комісій,
бібліотеки, інш их структурних підрозділів.
3.6 Стан практичного навчання в навчальном у закладі, посилення зв'язку
теоретичного й практичного навчання.
3.7 П итання виховання студентів, звіти кураторів груп, стан виховної,
культурно-м асової та спортивно-оздоровчої роботи в навчальном у закладі.
3.8 П итання підвищ ення кваліф ікації педагогічних працівників навчального
закладу, розвиток творчої ініціативи викладачів.
3.9 В провадж ення

у

навчально-виховний

процес

досягнень

науки

та

худож ньої

творчості

кращ ого педагогічного досвіду.
3.10 Стан дослідницької
викладачів і студентів.

роботи,

техн ічн ої

та

3.11 Стан проф орієнтаційної роботи в навчальном у закладі.
3.12 П итання охорони праці.
3.13.П итання

працевлаш тування

студентів

випускних

груп,

зв'язку

з

випускниками попередніх років.
3.14 П ідсумки сем естрових та держ авних екзам енів, захисту дипломних
проектів.
3.15
студентів.

П ропозиції

щ одо

призначення

ім енних

стипендій,

нагородження

3.16 П итання відрахування студентів за поруш ення дисципліни, правил
внутріш нього розпорядку гуртож итку,
занять без поваж ної причини.

академічні

заборгованості,

пропуски

3.17 П едагогічна рада за необхідності розглядає та обговорю є й інші
питання роботи навчального закладу.
На розгляд педагогічної ради в окрем их випадках виносяться питання про
відповідність кваліф ікації окрем их викладачів щ одо виконання ними педагогічної
й виховної роботи в навчальном у закладі.

4. Регламент роботи педагогічної ради
4.1 П едагогічна рада працю є згідно з планом роботи на навчальний рік, який
розглядається на перш ом у засіданні та затвердж ується директором коледжу.
4.2 Для підготовки засідань та розробки проектів постанов створю ю ться
робочі групи з педагогічних працівників коледж у, діяльність яких очолю ю ть
заступники

директора

за

напрям ам и

роботи.

К ож ний

член

робочої групи

зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й точно виконувати
покладені на нього доручення.
4.3

Д ату

проведення

чергового

засідання

педагогічної ради

визначає

адм іністративна рада коледж у, але не рідш е одного разу в два місяці.
4.4 О б'ява про засідання педагогічної ради з порядком денним вивіш ується
на дош ках оголош ень за два тижні до дати засідання.
4.5 У часть членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова.
4.6 Ріш ення про звільнення від участі в засіданні педагогічної ради приймає
голова педагогічної ради.
4.7 До початку засідання секретар складає список присутніх, оголош ує
причини відсутності членів педагогічної ради.
4.8 Засідання педагогічної ради є правомірним , якщ о в ньому беруть участь
дві третини її складу за списком.
4.9 Ріш ення

педагогічної ради

приймаю ться

відкритим

голосуванням,

простою більш істю голосів, якщ о процедура голосування не обговорена окремо.
При рівній кількості голосів виріш альним є голос голови педагогічної ради.

5. Виконання рішень педагогічної ради
5.1 Ріш ення педагогічної ради набираю ть сили

після затвердж ення їх

директором і є обов'язковим и для всіх працівників і студентів коледжу.
5.2

О рганізацію

виконання

ріш ень

педагогічної

ради

здійсню ю ть

відповідальні особи, зазначені в ріш енні. Результати цієї роботи повідомляю ться
членам педагогічної ради на її наступних засіданнях.
5.3 Д иректор коледж у здійсню є перевірку виконання прийнятих ріш ень і
підсумки перевірки ставить на обговорення адм іністративної,
методичної рад коледжу.

педагогічної та

6. Документація педагогічної ради
6.1 Засідання педагогічної ради оф ормлю ю ться протокольно. У протоколах
фіксую ться хід обговорення питань, пропозиції та зауваж ення членів педагогічної
ради, ухвалені ріш ення з визначенням терм інів виконання й осіб, відповідальних
за виконання. П ротоколи підписую ться головою та секретарем ради.
6.2 Н умерація протоколів ведеться від початку навчального року.
6.3 П ротоколи засідань педагогічної ради коледж у входять у номенклатуру
справ, зберігаю ться постійно в архіві коледж у й передаю ться актом.

7. П рава та відповідальність педагогічної ради
7.1 П едагогічна рада має право:
- створю вати тим часові творчі об'єднання із запрош енням фахівців різного
профілю , консультантів для вироблення реком ендацій з їх наступним розглядом
на педагогічній раді;
- приймати
компетенції;

остаточне ріш ення зі спірних питань, що входить до її

- приймати, затвердж увати полож ення (локальні акти), що входять до її
компетенції.
7.2. П едагогічна рада відповідальна за:
- виконання плану роботи;
- відповідність ухвалених ріш ень законодавству У країни;
- прийняття конкретних ріш ень з кож ного розглянутого питання.

П олож ення розробили:
заступник директора
з навчально-м етодичної роботи
завідую ча навчальном етодичним кабінетом

