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ïðî  ïåäàãîã³÷íó  ðàäó 
Ëóáåíñüêîãî  ë³ñîòåõí³÷íîãî  êîëåäæó 

1. Çàãàëüí³  ïîëîæåííÿ 
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ  êîëåã³àëüíîñò³  îáãîâîðåííÿ  íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿, 

ìåòîäè÷íî¿  ðîáîòè,  ô³çè÷íîãî  âèõîâàííÿ  ñòóäåíò³â  òà ³íøèõ  ïèòàíü  ä³ÿëüíîñò³ 
íàâ÷àëüíîãî  çàêëàäó,  â³äïîâ³äíî  äî  Ïîëîæåííÿ  ïðî  äåðæàâí³  âèù³  íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè  ïðè  äèðåêòîð³  ³ ï³ä  éîãî  êåð³âíèöòâîì  ÿê äîðàä÷èé  îðãàí  îðãàí³çîâóºòüñÿ 
ïåäàãîã³÷íà  ðàäà. 

Îñíîâíèìè  çàâäàííÿìè  ïåäàãîã³÷íî¿  ðàäè  º  îá'ºäíàííÿ  çóñèëü óñüîãî 
êîëåêòèâó  êîëåäæó: 

- íà  çàáåçïå÷åííÿ  ï³äãîòîâêè  êâàë³ô³êîâàíèõ  ôàõ³âö³â  ³ç îñâ³òîþ  ìîëîäøîãî 
ñïåö³àë³ñòà,  ùî  ìàþòü  íåîáõ³äí³  òåîðåòè÷í³  çíàííÿ  â îáñÿç³  ïîâíî¿  çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿  îñâ³òè; 

- íà  ïîñò³éíå  âäîñêîíàëåííÿ  ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè  ôàõ³âö³â  ³ç óðàõóâàííÿì  âèìîã 
ñó÷àñíîãî  âèðîáíèöòâà,  íàóêè,  òåõí³êè,  êóëüòóðè ³ ïåðñïåêòèâ  ¿õ ðîçâèòêó; 

- íà  çàáåçïå÷åííÿ  ô³çè÷íî¿  ï³äãîòîâêè  ³ çä³éñíåííÿ  çàõîä³â  ùîäî  çì³öíåííÿ 
çäîðîâ'ÿ  ñòóäåíò³â. 

2. Ñêëàä  ïåäàãîã³÷íî¿  ðàäè 
Ïåäàãîã³÷íà  ðàäà Ëóáåíñüêîãî  ë³ñîòåõí³÷íîãî  êîëåäæó  îðãàí³çîâóºòüñÿ  â 

ñêëàä³ äèðåêòîðà,  çàñòóïíèê³â  äèðåêòîðà,  çàâ³äóâà÷à äåííîãî  â³ää³ëåííÿ,  ãîë³â 
öèêëîâèõ  êîì³ñ³é,  âèêëàäà÷³â,  çàâ³äóâà÷à á³áë³îòåêè,  ãîëîâíîãî  áóõãàëòåðà. Äî 
ñêëàäó ïåäàãîã³÷íî¿  ðàäè  ìîæóòü  âõîäèòè  çàâ³äóâà÷³ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èõ 
ìàéñòåðåíü;  ïðåäñòàâíèêè  îðãàí³â  ãðîìàäñüêîãî  ñàìîâðÿäóâàííÿ  íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó,  à òàêîæ  ïðåäñòàâíèêè  ï³äïðèºìñòâ,  îðãàí³çàö³é,  óñòàíîâ. 

Ãîëîâîþ  ïåäàãîã³÷íî¿  ðàäè  º  äèðåêòîð,  à ó âèïàäêó  éîãî  â³äñóòíîñò³  -
çàñòóïíèê  äèðåêòîðà  ç íàâ÷àëüíî¿  ðîáîòè. 

3. Çì³ñò òà îðãàí³çàö³ÿ  ðîáîòè 
3.1. Ïåäàãîã³÷íà  ðàäà ðîçãëÿäàº  é îáãîâîðþº: 

- çàõîäè  ùîäî  âèêîíàííÿ  âèùèì  íàâ÷àëüíèì  çàêëàäîì  íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ 
àêò³â, ùî  ðåãëàìåíòóþòü  íàâ÷àëüíèé  ïðîöåñ,  ³íñòðóêö³é  ³ âêàç³âîê  âèùèõ 
îðãàí³çàö³é  ïðî  ï³äãîòîâêó  ñïåö³àë³ñò³â  ³ç âèùîþ  ôàõîâîþ  îñâ³òîþ; 

- ñòàí  ³ ï³äñóìêè  íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿  ³ ìåòîäè÷íî¿  ðîáîòè,  ïèòàííÿ 
óäîñêîíàëåííÿ  ìåòîä³â  íàâ÷àííÿ  ïî  äåíí³é  ³ çàî÷í³é  ôîðìàõ,  ïîñèëåííÿ 
çâ'ÿçêó òåîðåòè÷íîãî  ³ ïðàêòè÷íîãî  íàâ÷àííÿ; 

- ñòàí  ³ ï³äñóìêè  ðîáîòè  â³ää³ëåíü,  çâ³òè êëàñíèõ  êåð³âíèê³â  òà ³íøèõ 
ïðàö³âíèê³â  íàâ÷àëüíîãî  çàêëàäó; 

- ïèòàííÿ  âèõîâàííÿ  ñòóäåíò³â,  ñòàí  âèõîâíî¿,  êóëüòóðíî-ìàñîâî¿  ³ 
ñïîðòèâíî¿  ðîáîòè; 



- плани навчально-виховної роботи навчального закладу;  
- план розвитку навчального закладу і зміцнення його навчально-

матеріальної бази;  
- досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів. Доповіді викладачів 

та інших працівників з найбільш актуальних питань навчання і виховання 

студентів;  
- питання підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого 

навчання закладу;  
- стан дослідної роботи, технічної і художньої творчості студентів;  
- питання охорони праці;  
- питання нового прийому студентів і випуску фахівців, а також питання 

зв’язку з випускниками вищих навчальних закладів, вивчення їхньої 

виробничої діяльності та на основі її аналізу удосконалення роботи з 

навчання і виховання студентів;  
- заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного 

контролю, семестрових, державних іспитів і захисту дипломних проектів, 

причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;  
- дисципліну студентів; пропозиції щодо призначення іменних стипендій, 

нагородження студентів і занесення на Дошку пошани;  
- питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, а також в 

окремих випадках питання поновлення студентів в навчальному закладі.  
3.2.  Питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів, щодо 

виконання ними педагогічної роботи в навчальному закладі виноситься на 

педагогічну раду директором на підставі матеріалів атестаційної комісії.  
Викладачі, роботу яких планується обговорювати, мають право бути 

присутніми на засіданні педагогічної ради. Про день засідання їм повідомляють 

не пізніше ніж за тиждень.  
3.3.  Склад педагогічної ради затверджується наказом директора коледжу 

терміном на один рік. Діловодство педагогічної ради веде секретар, який 
обирається з членів ради терміном на навчальний рік та працює на громадських 

засадах.  
3.4.  Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на кожний 

навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні педагогічної ради 

затверджується директором коледжу.  
3.5.  Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором 
навчального закладу, але не рідше одного разу в два місяці.  

Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь 

ознайомлюються з порядком денним, матеріалами до цього засідання і з 

проектами рішень.  
З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться 

рішення з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання.  
Щодо найбільш важливих рішень педагогічної ради видаються накази. 

Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень 

заслуховується на черговому засіданні ради.  



3.6. Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів, набирають сили 

після затвердження їх директором і є обов’язковими для всіх працівників і 

студентів коледжу.  
У випадку розбіжностей між директором  коледжу і педагогічною радою, 

директор проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності , які 

виникли, органові, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад; 

йому ж можуть повідомляти свою думку і члени педагогічної ради.  
3.7.  Кожен член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, 

брати активну участь у його роботі; своєчасно і точно виконувати покладені на 

нього доручення.  
3.8. Засідання педагогічної ради оформляється протоколом. Він підписується 

головою і секретарем педагогічної ради.  
У кожному протоколі зазначається його номер, дата засідання ради, 

кількість присутніх, порядок денний, короткий але зрозумілий і вичерпний запис 

виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що 

обговорювались.  
Протоколи засідань педагогічної ради є документами постійного 

збереження, зберігаються у справах навчального закладу протягом десяти років і 

здаються в архів згідно з актом під час прийому справ навчального закладу.  
3.9.  Голова педагогічної ради повинен організувати систематичну перевірку 

виконання прийнятих рішень і підсумки перевірки ставити на обговорення 

педагогічної ради.  
 

4. Форми роботи 
Найбільш поширеною формою роботи педагогічної ради є засідання.  


