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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Це Положення регулює порядок створення та діяльності
Педагогічної ради Коледжу (невідокремленого структурного підрозділу)
Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра.
1.2.Дійсне Положення розроблене відповідно до Закону України
"Про вищу освіту", Статуту Київської муніципальної академії музики ім.
Р.М. Глієра (далі - Академії) «Положення про організацію освітнього
процесу у Київській муніципальній академії музики ім. Р.М. Глієра».
1.3.Педагогічна рада (педрада) – колегіальний дорадчий орган
створений для вирішення поточних і перспективних питань
діяльності Коледжу, який діє з метою розвитку й удосконалювання
освітнього процесу, підвищення професійної майстерності і творчого
росту педагогічних працівників, студентів.
1.4.Педагогічна рада об'єднує педагогічних та інших
працівників Коледжу, які беруть безпосередню участь у освітньому
процесі.
1.5.Педагогічну раду очолює її голова - Перший проректор.
Проректор з науково-педагогічної роботи по організації освітнього
процесу – директор коледжу. До складу Педагогічної ради входять
проректори, завідуючі відділеннями, голови циклових (предметних)
комісій, педагогічні працівники.
1.6.Рішення Педагогічної ради можуть затверджуватися наказами
ректора Академії і є обов'язковими до виконання працівниками коледжу.
1.7.Зміни і доповнення в дійсне Положення вносяться
Педагогічною радою і затверджуються на його засіданні.
2.ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
2.2.Вироблення загальних підходів до розробки і реалізації
стратегічних документів Коледжу.
2.3.Визначення підходів до управління Коледжу, адекватних цілям і
задачам його розвитку.
2.4.Визначення перспективних напрямків функціонування і
розвитку Коледжу.
2.5.Узагальнення, аналіз і оцінка результатів діяльності
педагогічного колективу за визначеними напрямками.
2.6.Аналіз успішності студентів, визначення напрямків роботи з
відстаючими студентами.
3.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Голова Педагогічної ради - Перший проректор. Проректор з
науково-педагогічної роботи по організації освітнього процесу –
директор коледжу розподіляє обов'язки між її членами та перевіряє їх

3

виконання, головує на засіданнях Педагогічної ради, забезпечує її
регулярне скликання, визначає коло питань, які підлягають розгляду на
черговому засіданні, готує для розгляду на засіданнях поточні та
перспективні плани роботи Педагогічної ради.
3.2.При потребі на засідання Педагогічної ради запрошуються
працівники, які не входять до складу Педагогічної ради, але до
компетенції яких належать питання, що розглядаються педагогічною
радою.
3.3.Робота Педагогічної ради планується на навчальний рік.
3.4.Основною формою роботи педагогічної ради є її засідання, але
не менше чотирьох разів на рік.
3.5.Засідання Педагогічної ради може скликатися Головою
позачергово у разі необхідності, або за вимогою не менше однієї
третини членів Педагогічної ради.
3.6.У разі відсутності Голови Педагогічної ради її засідання веде
заступник.
3.7.Засідання Педагогічної ради вважається правочинним, якщо на
ньому присутні не менше половини її складу.
3.8.Педагогічна рада в межах своїх повноважень приймає рішення.
3.9.Рішення
педагогічної
ради
приймаються
відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів
Педагогічної ради та заноситься до протоколу засідання, який
підписують голова та секретар.
3.11.Рішення Педагогічної ради є обов'язковими для всього
педагогічного колективу.
3.14.Час, місце і порядок денний чергового засідання Педагогічної
ради повідомляється не пізніше, ніж за один тиждень до дня його
проведення.
3.15.Підготовка засідання Педагогічної ради здійснюється
постійними і тимчасовими педагогічними працівниками, які мають у
період підготовки Педагогічної ради повноваження, покладені на них
представниками адміністрації коледжу.
4.КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ
4.1.Педагогічна рада розглядає питання освітнього та
виховного
процесів,
національно-громадського
виховання
студентів, дає згоду на відрахування, поновлення студентів,
вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної
майстерності викладачів.
4.2.Педагогічна рада має право на вирішення наступних питань
діяльності коледжу:
- визначає пріоритетні напрямки розвитку Коледжу;
- затверджує цілі і задачі коледжу, план їхньої реалізації;
- обговорює зміст робочих навчальних планів, графік навчального
процесу;
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- обговорює і робить вибір різних варіантів змісту освіти, форм,
методів освітнього процесу і способів їхньої реалізації;
- виносить пропозиції з розвитку системи підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та їхніх творчих ініціатив;
- приймає рішення про проведення в даному навчальному році
проміжної атестації студентів, визначає її форми і встановлює терміни її
проведення;
- приймає рішення про переведення студентів на наступний курс,
умовне переведення на наступний курс;
- виносить для обговорення питання діяльності коледжу, які є в
компетенції педагогічного колективу;
- заслуховує адміністрацію коледжу з питань, пов'язаних з
організацією освітнього процесу;
- вирішує питання про заохочення і покарання студентів коледжу у
межах своєї компетенції відповідно до норм Законодавства України та
підзаконних актів.
- підводить підсумки діяльності коледжу за квартал, півріччя, рік;
- контролює виконання раніше прийнятих рішень;
- делегує представників педагогічного колективу до конференції
Академії;
- вимагає від усіх членів педагогічного колективу єдності
принципів у реалізації цілей і задач діяльності;
- рекомендує членів педагогічного колективу до нагородження.
5.ДОКУМЕНТАЦІЯ І ЗВІТНВСТЬ
5.1.Засідання і рішення Педагогічної ради протоколює секретар
Педагогічної ради.
5.2.Протоколи засідань і рішень зберігаються в діловодстві
коледжу.

Погоджено:
Перший проректор. Проректор з науково-педагогічної роботи по
організації освітнього процесу – директор коледжу
А.О. Жуков

