
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положення 
«Про педагогічну раду 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара» 



Діяльність педагогічної ради здійснюється на основі Конституції 
України, законів "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови" інші 
законодавчі акти, рішення Міністерства освіти і науки України. 

1. Для забезпечення колегіального обговорення навчально-виховної і 
методичної роботи, а також інших важливих питань діяльності коледжу 
створюється педагогічна рада як дорадчий орган при директорові. 

Основними завданнями педагогічної ради є об'єднання зусиль всього 
колективу навчального закладу на: 

–  Забезпечення наукової, загальнокультурної та практичної підготовки 
фахівців. 

–  Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі прогресивних 
концепцій, запровадження сучасних педагогічних технологій та науково-
методичних досягнень. 

–  Формування всебічно розвинутої творчої особистості, становлення її 
фізичного і морального здоров'я. 

2. Педагогічна рада створюється у складі директора технікуму (голова), 
його заступників, завідуючих відділенням, викладачів, майстрів виробничого 
навчання, методиста, психолога, завідуючого бібліотекою, головного 
бухгалтера. 

До складу ради входять представники профспілкових організацій, а 
також відповідних підприємств та установ. 

Працівники коледжу, які не є членами педагогічної ради, можуть 
запрошуватись на її засідання або на обговорення окремих питань. 

Педагогічна рада розглядає: 
–  заходи щодо виконання законів "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про 

мови", Національну доктрину розвитку освіти, положення "Про навчальний 
заклад", рішень Міністерства освіти і науки України та інших 
нормативних документів з питань підготовки фахівців, вдосконалення змісту 
навчально-виховного процесу; 

–  стан та підсумки навчально-виховної та методичної роботи, питання 
удосконалення теоретичної та практичної підготовки спеціалістів; 

–  питання національно-громадянського виховання студентської молоді, 
шляхи покращення культурно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи; 

–  план розвитку навчального закладу, зміцнення його матеріальної бази; 
–  досвід роботи циклових комісій і кращих викладачів, шляхи 



підвищення ефективності навчання та виховання студентської молоді; 
–  питання прийому студентів та випуску фахівців, інтеграції навчально-

виховного процесу і практичної діяльності; 
–  заходи щодо підготовки та проведення семестрових, перевідних та 

державних іспитів, їх результати; 
–  шляхи демократизації та гуманізації освіти, розвитку студентського 

самоврядування, дотримання вимог Положення та правил внутрішнього 
розпорядку коледжу. 

3. Склад педагогічної ради затверджується директором коледжу 
терміном на 1 рік. Зі складу педагогічної ради відкритим голосуванням 
обирається секретар. 

4. План роботи педагогічної ради після його розгляду на засіданні ради 
затверджується директором. Засідання педагогічної ради проводиться не 
частіше одного разу на два місяці. 

5. Рішення педагогічної ради приймається простою більшістю голосів, 
вступає в силу після затвердження їх директором і є обов'язковим для всіх 
студентів та співробітників коледжу. У разі розбіжності думок щодо 
прийняття рішення між директором та педагогічною радою керівник 
навчального закладу проводить в життя своє рішення, доповідаючи про це 
педагогічній раді, а при необхідності – органу управління 
(Дніпропетровський національний університет). 

6. Засідання педагогічної ради оформлюється протоколом, який є 
документом постійного збереження в справах навчального закладу. 

 

 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні педагогічної 
ради коледжу 
Протокол № 1 
від 27.08.2015 р. 

 


