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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дане Положення розроблено згідно Закону України "Про фахову передвищу 

освіту ” та Статуту Павлоградського фахового медичного коледжу. 

Дане Положення вступає в силу та являється дійсним з моменту його 

затвердження та до моменту заміни його новим Положенням. 

Дане Положення визначає порядок створення, діяльності, склад, права та 

обов’язки педагогічної ради. 

Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у встановленому порядку. 

Дане Положення розглядається та погоджується на засіданні педагогічної ради. 

 

ІІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  

 

2.1. Педагогічна рада коледжу створюється згідно Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», Статуту коледжу та керується у своїй роботі даним Положенням, 

щорічними та щомісячними планами роботи, затвердженими директором. 

2.2. Педрада створюється з метою забезпечення колегіальності обговорення 

навчально-виховної, педагогічної роботи, стану фізичного виховання серед студентів 

та інших питань діяльності коледжу. 

2.3. Педагогічна рада виступає як дорадчий орган. 

2.4. Форма роботи педради - засідання, які проводяться не рідше 1 разу на 2 

місяці. 

2.5. Рішення педради приймаються простою більшістю голосів, вступають в 

силу після затвердження їх директором і являються обов’язковими для всіх 

працівників коледжу та студентів. 

2.6. Засідання педради оформляються протоколом. 

2.7. До складу педагогічної ради входять: директор коледжу, його заступники, 

завідуючий відділеннями, завідуючий практичним навчанням, методист, керівник 

фізвиховання, вихователь гуртожитку, голови циклових комісій, зав. бібліотекою, 

викладачі, головний бухгалтер, голова профспілки і студенти. 

2.8. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора по коледжу 

терміном на 1 рік. 

2.9. Головою педради є директор, у разі його відсутності - заступник директора з 

навчальної роботи. 

2.10. Із складу педради відкритим голосуваннями обирається секретар педради. 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  

3.1.Основним завданням педради є: 

- забезпечення підготовки кваліфікованих спеціалістів, які мають необхідні 

теоретичні та практичні знання, виховані в дусі патріотизму, відповідальності, 

милосердя та гуманності; 

- постійне вдосконалення якості підготовки спеціалістів з урахування вимог 

часу; 

- забезпечення фізичної підготовки та здійснення заходів зміцненню здоров’я та 

виховання здорового способу життя. 

3.2. Педрада на підставі наказів, Положень Міністерства освіти України має 

право на впровадження інших форм підсумкового контролю. 

 

 



- 

 

3.3. Педагогічна рада розглядає та обговорює: 

 заходи щодо виконання коледжем наказів,  Положень,  інструктивних листів 

Міністерства освіти та науки України, Міністерства охорони здоров’я України; 

 стан та підсумки навчально-виховної та методичної роботи; 

 досвід роботи циклових методичних комісій коледжу і досвід кращих 

викладачів коледжу; 

 стан дисципліни та успішності студентів; 

 підсумки семестрових, перевідних та державних іспитів; 

 стан практичного навчання студентів; 

 стан виховної роботи в гуртожитку; 

 питання виключення невстигаючих студентів, порушників навчальної 

дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку; 

 питання підвищення кваліфікації викладачів; 

 стан гурткової роботи та творчих колективів студентів; 

 питання нового прийому та випуску спеціалістів; 

 план розвитку коледжу  та зміцнення його матеріально-технічної. 

 

3.4. Голова педради організовує перевірку виконання прийнятих рішень, 

підсумки перевірки виносить на обговорення педради. 

 


