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ПЕДАГОГІЧНА РАДА
Педагогічна рада є дорадчим органом, створеним для вирішення основних питань
діяльності навчального закладу. Педагогічна рада в своїй діяльності керується законами України
"Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про навчальний заклад та іншими нормативними
документами, що стосуються її діяльності.
Основними завданнями педагогічної ради є:
- забезпечення підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів;
- вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасної нової школи, науки,
культури та перспектив їх розвитку;
- забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я студентів.
Педагогічна рада створюється розпорядженням директора навчального закладу терміном на
один рік. Утворюється в складі директора, заступників директора, завідувачів відділень, голів
циклових комісій, викладачів, завідувача бібліотеки, представників органів студентського
самоврядування навчального закладу. Головою педагогічної ради є директор, а за його відсутності
– заступник директора з навчальної роботи. Діловодство педагогічної ради веде секретар, обраний
з членів педагогічної ради терміном на один навчальний рік. Педагогічна рада проводить
засідання згідно з планом роботи на рік, який затверджується на педраді й підписується
директором навчального закладу. Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу.
Порядок денний заздалегідь вивішується на стенді «Навчальна частина інформує».
Засідання педагогічної ради ретельно готується. Напередодні педагогічної ради секретар
оповіщає всіх членів, до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини відсутності
окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад, стежить за виконанням ухвалених
рішень. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть участь дві третини її складу
за списком. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожне ухвалене рішення
педради з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання, затверджується
відкритим голосуванням педагогічної ради. Протоколи засідань педагогічної ради є документом
постійного збереження, знаходяться в архіві навчального закладу протягом десяти років.
Протоколи засідань підписує голова та секретар. Педагогічна рада розглядає та обговорює заходи
щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових актів, що регламентують навчальний
процес, інструкцій та вказівок вищих організацій про підготовку молодших спеціалістів, плани
навчально-виховної, методичної роботи, стан і підсумки навчально-виховної та методичної роботи
в навчальному закладі, удосконалення форм і методів навчання студентів, стан і підсумки роботи
відділень, досвід роботи циклових комісій, бібліотеки, стан практичного навчання в навчальному
закладі, посилення зв'язку теоретичного й практичного навчання, питання виховання студентів,
звіти кураторів груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному
закладі, питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, розвиток
творчої ініціативи викладачів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень освіти,
науки та кращого педагогічного досвіду, стан профорієнтаційної роботи в навчальному закладі,
питання охорони праці, підсумки семестрових, державних екзаменів, захисту дипломних проектів,
поточного контролю, питання відрахування студентів за порушення дисципліни, правил
внутрішнього розпорядку гуртожитку, академічні заборгованості, пропуски занять без поважної
причини. Педагогічна рада за необхідності розглядає та обговорює й інші питання роботи
навчального закладу.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Зміст заходів

Термін
виконання

1. Вибори секретаря педради на 20182019 навчальний рік.
2. Про підсумки роботи педагогічного
колективу за 2017-2018 навчальний рік та
основні напрямки освітньої стратегії на 20182019 навчальний рік.
3. Про підсумки вступної кампанії у 2018 році
та основні напрямки профорієнтаційної
роботи на 2018-2019 навчальний рік.
4.
Затвердження
організаційно-правової
документації на 2018-2019 навч.рік.
5.Організація роботи педагогічної ради,
адміністративної
ради, методичної ради,
циклових комісій.
6. Про виконання рішень попередньої
педагогічної ради щодо результатів ліквідації
академічної
заборгованості
студентами
коледжу за 2017-2018 навчальний рік.
7. Інформаційні питання:
7.1. Про забезпечення студентів навчальною
літературою.
7.2. Про заходи, спрямовані на охорону праці
та
безпеку
життєдіяльності
учасників
освітнього процесу.

31.08.18

1. Про невідкладні заходи колективу щодо
підготовки до акредитації спеціальностей:
«Агроінженерія»,
«Енергетичне
машинобудування».
2.
Про
стан
підготовки
навчальноматеріальної
бази коледжу до роботи в
осінньо-зимовий період.
3. Про підготовку та проведення ІІ етапу
конкурсу «Куратор навчальної групи – 2018»
та І етапу конкурсу професійної майстерності
«Педагогічний оскар-2019».
3. Різне.

18.10.18

1. Про адаптацію студентів нового набору.

22.11.18

Шинкаренко В.В.
Куратори груп
Івасик М.В.
Завідув. відділень
Альльонов О.М.

27.12.18

Івасик М.В.
Завідув.відділень

2. Про підготовку студентів ІІ курсу до ДПА у
формі ЗНО з української мови та математики
та
атестацію
студентів
у
2018-2019
навчальному році.
3. Різне.
1. Про підсумки навчально-виховної роботи в
коледжі за перший семестр 2018-2019
навчального року.
2. Про затвердження Акредитаційних справ

Відповідальні за
виконання
Альльонов О.М.
Альльонов О.М.

Костюченко І.І.

Івасик М.В.
Альльонов О.М.
Івасик М.В.
Гавловський О.К.
Шклярук Ю.Є.
Івасик М.В.
Мельниченко Г.В.
Кобилецький
О.М.
Івасик М.В.
Гавловський О.К.
Шклярук Ю.Є.
Хрустінський В.Б.
Шинкаренко В.В.
Саковська Л.А.
Івасик М.В.

Завідувачі

Відмітка
про вик.

для проходження повторної акредитації
діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог
до молодшого спеціальностей
«Агроінженерія», «Енергетичне
машинобудування».

відділень

3. Презентація досвіду роботи викладачів, які
атестуються
у
2018-2019
році,
Олександрівського А.І., Шинкаренко В.В.
4.
Сучасні
технології
та
засоби
профорієнтаційної
роботи
в
коледжі.
Затвердження правил прийому вступників на
2019 рік.
5. Різне.
5.

6.

7.

Олександрівський
А.І.
Шинкаренко В.В.
Альльонов О.М.
Костюченко І.І.
Альльонов О.М.

1. Про стан спортивно-масової роботи в
коледжі, викладання дисципліни «Захист
Вітчизни» та хід реалізації плану заходів по
виконанню
Концепції
національнопатріотичного виховання студентів коледжу.
2. Презентація досвіду роботи викладачівметодистів, які атестуються у 2018-2019 році,
Альльонова О.М., Мельник Ю.В.
3. Різне.

21.02.19

1. Про підготовку та проведення незалежного
заміру знань студентів зі спеціальностей.
2. Про стан професійно-практичної підготовки
студентів
та організації співпраці з
роботодавцями.
3. Різне.

21.03.19

1. Сучасні підходи до виконання освітньої
програми профільної середньої освіти.

25.04.19

Альльонов О.М.
Мельник Ю.В.
Альльонов О.М.

2. Про підсумки атестації педагогічних
працівників.
3. Про підготовку коледжу до перевідної сесії,
державних атестацій.
4. Різне.

8.

1. Роль методичної роботи у підвищенні рівня
професійної підготовки викладача.
Участь викладачів та студентів у конкурсах
професійної
майстерності,
педагогічних
семінарах,
семінарах-тренінгах
та
конференціях.
2. Про результати незалежного тестування
студентів коледжу. Затвердження заходів
щодо підвищення рівня підготовки студентів
до тестування.
3. Різне.

Доліба М.С.
Титарчук О.В.
Шинкаренко В.В.

Івасик М.В.
Голови ЦК
Шмегельський Б.І.
Голови ЦК
Альльонов О.М.
Івасик М.В.
Івасик М.В.
Бідна В.В.
Мельник Ю.В.
Саковська Л.А.
Завідувачі
відділень
Альльонов О.М.

23.05.19

Саковська Л.А.

Завід.відділень
Голови ЦК
Альльонов О.М.

9.

1. Підсумки навчально-виховної роботи в
коледжі за 2018-2019 навчальний рік.
2. Проект педагогічного навантаження на 2019
- 2020 навчальний рік.
3. Різне.

04.07.19

Івасик М.В.
Шинкаренко В.В.
Завід.відділень
Івасик М.В.
Альльонов О.М.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради.
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