1. Загальні положення
1.1. Педагогічна рада створюється, як дорадчий орган для забезпечення
колегіальності обговорення навчально-виховної і методичної роботи,
фізичного виховання студентів,

інших питань діяльності Коледжу

НФаУ.
1.2. Педагогічна рада у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законом України "Про освіту", Законом України “Про вищу освіту”,
Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету
Міністрів України, Положенням про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах, нормативно-правовими актами і наказами
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки
України, рішенням Вченої ради університету, Статутом університету,
Положенням про Коледж, наказами ректора університету, директора
Коледжу, цим положенням.
2. Основні завдання
2.1. Об’єднання зусиль усього педагогічного колективу Коледжу НФаУ на:
- забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, які мають
необхідні теоретичні та практичні навички;
- постійне удосконалення якості підготовки фахівців з урахування вимог
часу, виробництва, науки, техніки;
- здійснення заходів по удосконаленню методичної та матеріальнотехнічної баз;
- виконання плану навчально-виховної роботи Коледжу НФаУ.
2.2. Педагогічна рада розглядає та обговорює:
- заходи з виконання Указів президента України, постанов Верховної ради
та Кабінету Міністрів України, Закону України "Про вищу освіту",
наказів та рішень Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту

України, наказів, розпоряджень ректора

НФаУ, рішень Вченої ради університету;
- стан навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення
методів навчання, зміцнення зв’язку теоретичного і практичного
навчання;
- стан та підсумки роботи відділень, предметних (циклових) комісій,
керівників навчальних груп;
- стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи;
- план розвитку Коледжу та укріплення його навчально-методичної бази;
- план навчально-виховної роботи Коледжу НФаУ;
- досвід роботи предметних (циклових) комісій та досвід найкращих
викладачів;
- доповіді викладачів та інших робітників з найбільш актуальних питань
навчання та виховання студентів;
- питання підвищення кваліфікації викладачів та навчально-допоміжного
персоналу Коледжу НФаУ;
- стан технічної творчості студентів, питання охорони праці;
- питання нового набору студентів та випуску фахівців Коледжу НФаУ, а
також питання зв’язку з випускниками Коледжу, вивчення їх
виробничої діяльності і на основі її аналізу удосконалення роботи з
навчання та виховання студентів;
- заходи з підготовки, проведення, а також підсумки семестрових,
переводних, державних екзаменів, захисту дипломних проектів,
причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;
- стан дисципліни студентів, пропозиції про заохочення студентів;
- питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення
навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, а також в
окремих випадках питання поновлення студентів у Коледж НФаУ;
- питання відповідності кваліфікації окремих викладачів виконуємої
ними педагогічної та виховної роботи за поданням директора Коледжу

НФаУ на основі матеріалів комісії, створеної з числа найбільш
досвідчених викладачів.
3. Структура і порядок роботи Педагогічної ради.
3.1. Педагогічна рада Коледжу НФаУ організовується у складі директора
Коледжу (голови), заступників директора, завідуючих відділеннями,
голів предметних (циклових) комісій, керівника фізичного виховання,
викладачів, завідуючого бібліотекою, вихователя гуртожитку.
3.2. Склад Педагогічної ради затверджується наказом ректора НФаУ

за

поданням директора Коледжу НФаУ терміном на один навчальний рік.
3.3. Секретар Педагогічної ради обирається відкритим голосуванням.
3.4. Робота Педагогічної ради проводиться згідно плану, який розробляється
на кожен навчальний рік.
3.5. План роботи Педагогічної ради після обговорення на засіданні
педагогічної ради, затверджується директором Коледжу НФаУ.
3.6. Педагогічна рада збирається в терміни, які встановлює директор
Коледжу НФаУ, але не менш одного разу на два місяці.
4. Узгодження та затвердження рішень
4.1 Засідання Педагогічної ради старанно готуються, члени ради заздалегідь
знайомляться з порядком денним засідання, матеріалами до цього
засідання, проектами рішень.
4.2. З питань, які обговорюються на засіданні Педагогічної ради, виносяться
рішення з вказівкою термінів виконання та осіб, відповідальних за
виконання.
4.3. Рішення Педагогічної ради приймаються простою більшістю голосів,
вступають у силу після затвердження їх директором і являються
обов’язковими для усіх робітників та студентів Коледжу.

4.4. У вигляді розбіжності між директором Коледжу і Педагогічною радою,
директор проводить у життя своє рішення та доповідає про розбіжності
ректору університету.
4.5. Кожен член Педагогічної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради,
приймати активну участь в її роботі, своєчасно виконувати доручення.
4.6. Засідання Педагогічної ради оформлюється протоколом, який підписує
голова і секретар педагогічної ради.
4.7. Протоколи Педагогічної ради є документом постійного зберігання,
зберігаються у архіві Коледжу НФаУ і здаються по акту з прийому і
здачі справ.
4.8.Голова

Педагогічної

ради

повинен

організовувати

систематичну

перевірку виконання прийнятих рішень та підсумки перевірок ставити на
обговорення.
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