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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», 
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий 
коледж нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», Положення про організацію освітнього процесу у 
Відокремленому структурному підрозділі «Полтавський фаховий коледж нафти і 
газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» та інших нормативно-правових актів і є документом, який визначає 
порядок діяльності Педагогічної ради Відокремленого структурного підрозділу 
«Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (далі – Фаховий коледж). 

1.1. Педагогічна рада - це колегіальний орган управління Фахового 
коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом директора Фахового 
коледжу. 

1.2. Педагогічна рада визначає стратегію і перспективні напрями 
розвитку Фахового коледжу. 

1.3. У своїй діяльності Педагогічна рада керується законодавчими та 
нормативними актами: Конституцією України, Постановами Кабінету Міністрів 
України, Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», «Про охорону праці», Положеннями про 
Відокремлений структурний підрозділ «Полтавський фаховий коледж нафти і газу 
Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 
про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 
«Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», наказами директора Фахового 
коледжу, розпорядженнями керівництва Фахового коледжу, інструкціями з 
діловодства, а також цим Положенням. 

ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

2.1 Педагогічну раду очолює директор Фахового коледжу, а за його 
відсутності – перший заступник – заступник директора з навчальної роботи. 

2.2 Педагогічна рада створюється наказом директора Фахового коледжу 
терміном на один навчальний рік. 
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2.3 До складу Педагогічної ради входять: заступники директора Фахового 
коледжу, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови Циклових комісій, 
завідувачі виробничих майстерень, лабораторій, інші педагогічні працівники, 
головний бухгалтер, керівник профспілкової організації Фахового коледжу, 
представники студентського самоврядування, при цьому не менш як 75 відсотків 
загальної чисельності складу Педагогічної ради мають становити педагогічні 
працівники Фахового коледжу і не менш як 10 відсотків – виборні представники з 
числа студентів Фахового коледжу.  

2.4 Виборні представники з числа студентів обираються вищим органом 
студентського самоврядування Фахового коледжу. 

2.5 Виборні представники з числа студентів Фахового коледжу беруть 
участь у роботі Педагогічної ради під час розгляду питань, що стосуються 
навчання, побуту та відпочинку здобувачів освіти. Під час розгляду інших питань, 
віднесених до повноважень Педагогічної ради, норма щодо обов’язкової участі в 
її роботі не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів 
Фахового коледжу не застосовується. 

2.6 До складу Педагогічної ради можуть бути введені представники 
підприємств, організацій та установ. На обговорення окремих питань можуть бути 
запрошені працівники Фахового коледжу, які не є членами Педагогічної ради. 

2.7 Зміни до складу Педагогічної ради можуть вноситися внаслідок змін у 
структурі Фахового коледжу, у складі педагогічних працівників, з інших причин, 
що не суперечать чинному законодавству у сфері освіти. 

2.8 Кожне ухвалене рішення Педагогічної ради з визначенням термінів 
виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується шляхом 
відкритого голосування та вважається правочинним за умови присутності на 
засіданні  не менше 2/3 від загальної кількості членів Педагогічної ради. При 
рівній кількості голосів вирішальним є голос голови Педагогічної ради. 

2.9 Кожний член Педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі 
засідання Педагогічної ради, брати активну участь в її роботі, своєчасно і в 
повному обсязі виконувати покладені на нього доручення. 

2.10 Засідання Педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи на 
навчальний рік, який є складовою частиною плану роботи Фахового коледжу, 
затверджується Педагогічною радою та підписується директором Фахового 
коледжу. 

2.11 Протоколи засідань Педагогічної ради веде секретар, який обирається 
з членів Педагогічної ради терміном на один навчальний рік та працює на 
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громадських засадах. Протоколи засідань підписуються Головою та секретарем 
Педагогічної ради. 

2.12 Книга протоколів Педагогічної ради нумерується, прошнуровується, 
скріплюється підписом директора Фахового коледжу та печаткою закладу освіти.  

ІІІ ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

3.1 Головними завданнями діяльності Педагогічної ради є: 
˗ визначення перспективних напрямів розвитку освітньої, науково-

методичної та інноваційної діяльності Фахового коледжу; 
˗ забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців за всіма 

освітньо-професійними програмами Фахового коледжу з урахуванням сучасних 
досягнень науки й техніки та перспектив їх розвитку; 

˗ створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 
потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти; 

˗ побудова освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 
здобувачів фахової передвищої освіти, адміністрації та педагогічних працівників 
Фахового коледжу. 

3.2 Педагогічна рада як колегіальний орган управління Фахового 
коледжу: 

3.2.1. розглядає проєкт Положення про Відокремлений структурний 
підрозділ «Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», а також пропозиції щодо 
внесення змін до нього; 

3.2.2. розглядає проєкт кошторису Фахового коледжу та річний 
фінансовий звіт Фахового коледжу;  

3.2.3. визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 
забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 
академічної доброчесності; 

3.2.4. погоджує за поданням директора Фахового коледжу рішення про 
утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних 
підрозділів; 

3.2.5. за поданням директора Фахового коледжу надає згоду на 
призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій; 

3.2.6. затверджує Положення, що регламентують діяльність в освітній, 
виховній, методичній, інноваційній, науковій та інших сферах Фахового коледжу; 
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3.2.7. затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про 
фахову передвищу освіту; 

3.2.8. приймає рішення та/або рекомендації з питань упровадження в 
освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в 
дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими 
закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 
сприяють розвитку фахової передвищої освіти; 

3.2.9. має право ініціювати проведення позапланового інституційного 
аудиту Фахового коледжу; 

3.2.10. приймає рішення з питань удосконалення методичного 
забезпечення освітнього процесу; 

3.2.11. приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього 
процесу за порушення академічної доброчесності; 

3.2.12. приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 
законодавства та Положення про Відокремлений структурний підрозділ 
«Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 

IV ФУНКЦІЇ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ  
ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ 

4.1 Педагогічна рада розглядає та обговорює: 

4.1.1. заходи щодо виконання Фаховим коледжем нормативно-правових 
актів, що регламентують освітній процес, інструкцій та рекомендацій МОН 
України, Департаменту освіти і науки ПОДА, Ради директорів закладів ФПО 
Полтавської області та інших органів сфери освіти; 

4.1.2. питання затвердження освітніх та освітньо-професійних програм, 
навчальних планів, річного плану роботи Фахового коледжу; 

4.1.3. стан і підсумки освітньої та навчально-методичної роботи у 
Фаховому коледжі;  

4.1.4. питання затвердження методичної проблеми Фахового коледжу; 
4.1.5. досвід роботи відділень, циклових комісій, бібліотеки, інших 

структурних підрозділів Фахового коледжу; 
4.1.6. стан практичного навчання у Фаховому коледжі, зв'язок 

теоретичного й практичного навчання, взаємодію з професійними об’єднаннями, 
роботодавцями, іншими стейкхолдерами; 
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4.1.7. результати семестрової та державної підсумкової атестації 
здобувачів освіти, захисту курсових і дипломних проєктів; 

4.1.8. питання виховання студентів, стан виховної, позааудиторної та 
спортивної роботи у Фаховому коледжі; 

4.1.9. упровадження в освітній процес Фахового коледжу досягнень 
науки, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду; 

4.1.10. стан науково-дослідницької роботи, технічної та художньої 
творчості викладачів і студентів; 

4.1.11. питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
Фахового коледжу; 

4.1.12. діяльність приймальної комісії й аналіз профорієнтаційної роботи 
педагогічного колективу; 

4.1.13. питання охорони праці та безпеки життєдіяльності у Фаховому 
коледжі; 

4.1.14. заходи щодо удосконалення та зміцнення матеріально-технічної 
бази Фахового коледжу; 

4.1.15. питання щодо прийому, переведення на наступний курс, випуску та 
відрахування здобувачів освіти; 

4.1.16. пропозиції щодо призначення іменних стипендій здобувачам освіти, 
питання щодо нагородження та відзначення студентів за високі показники в 
навчальній, громадській та спортивній діяльності; 

4.1.17.  питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо 
виконуваної ними педагогічної і виховної роботи в коледжі (у разі необхідності); 

4.1.18. інші питання діяльності Фахового коледжу. 

4.2 Повноваження голови Педагогічної ради: 

4.2.1. проводити засідання Педагогічної ради згідно з планом роботи 
Фахового коледжу; 

4.2.2. визначати шляхи реалізації рішень Педагогічної ради; 
4.2.3. контролювати виконання рішень Педагогічної ради. 

4.3 Члени Педагогічної ради мають право: 

4.3.1. брати участь у підготовці до проведення засідань Педагогічної ради; 
4.3.2. доповідати та виступати на засіданнях Педагогічної ради; 
4.3.3. обговорювати питання, винесені на засідання Педагогічної ради; 
4.3.4. висувати пропозиції щодо питань порядку денного засідання 

Педагогічної ради; 
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4.3.5. брати участь в ухваленні рішень Педагогічної ради шляхом 
відкритого голосування. 

4.4 Члени Педагогічної ради зобов’язані: 

4.4.1. відвідувати засідання Педагогічної ради; 
4.4.2. дотримуватися порядку та регламенту проведення засідань 

Педагогічної ради; 
4.4.3. виконувати рішення Педагогічної ради. 

V РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

5.1 Засідання Педагогічної ради Фахового коледжу проводяться за 
планом, який складається на кожний навчальний рік, але не рідше ніж чотири 
рази на рік. План роботи після розгляду його на засіданні Педагогічної ради 
затверджується директором Фахового коледжу. 

5.2 Педагогічна рада за потреби проводить позачергові засідання. 
5.3 Дата засідання Педагогічної ради зазначається у плані роботи 

Фахового коледжу на місяць. 
5.4 Порядок денний засідання Педагогічної ради оголошується 

заздалегідь, але не пізніше ніж за 3 дні до її проведення. 
5.5 Секретар до початку засідання перевіряє присутність членів 

Педагогічної ради. 
5.6 Засідання Педагогічної ради (в окремих випадках) можуть 

проводитися із застосуванням дистанційних технологій у форматі 
відеоконференції. 

VІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 

6.1 Рішення Педагогічної ради, прийняті відповідно до чинного 
законодавства, є обов’язковими для виконання всіма педагогічними 
працівниками Фахового коледжу та вводяться в дію наказами директора 
Фахового коледжу. 

6.2 Голова Педагогічної ради здійснює систематичну перевірку виконання 
прийнятих рішень. 

6.3  Підсумки виконання рішень обговорюються на засіданнях 
Педагогічної ради. 
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VІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1 Дане Положення розглядається і схвалюється Педагогічною радою 
Фахового коледжу та затверджується директором Фахового коледжу. 

7.2 Положення набуває чинності з наступного дня після введення його в 
дію наказом директора Фахового коледжу, якщо інше не передбачається тим же 
наказом. 

7.3 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і 
ухвалюються Педагогічною радою Фахового коледжу та затверджуються 
директором Фахового коледжу. У тому ж порядку Положення скасовується. 

7.4 Фаховий коледж  забезпечує публічний доступ до тексту Положення 
через власний офіційний сайт. 


