
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

„ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 40 м. НОВОУКРАЇНКА” 

 

Наказ  

29 жовтня 2020 року                                                                 № 158 
м. Новоукраїнка 

 

Про затвердження Положення  

про педагогічну раду ДНЗ  

«Професійно – технічне училище  

№ 40 м. Новоукраїнка» 

 

 На підставі Законів України «Про освіту», «Про професійно – технічну 

освіту», «Положення про методичну роботу ПТНЗ (затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12.2000 року «Про 

удосконалення методичної роботи в системі професійно – технічної освіти), 

Положення про організацію навчально – виробничого процесу у професійно – 

технічних навчальних закладах» зі змінами (затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 року «Про 

затвердження Положення про організацію навчально -  виробничого процесу у 

професійно – технічних навчальних закладах») статуту ДНЗ «Професійно – 

технічне училище № 40 м. Новоукраїнка, з метою підвищення ефективності 

роботи педагогічної ради, впровадження сучасних підходів до її підготовки та 

проведення при обговоренні та прийнятті  стратегічних та тактичних 

управлінських рішень в освітньому процесі та  навчально – виробничій 

діяльності закладу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про педагогічну раду Державного навчального  

закладу «Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» 

(додаток 1). 

2. Учасникам складу педагогічної ради  керуватись даним Положенням під 

час організації освітнього процесу в закладі. 

3. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

Директор        Наталія СЕРБІНА 

 

 

 

 



         Наказ від 29 жовтня 2020 року № 158 

Положення про педагогічну раду Державного навчального 

закладу «Професійно –технічне училище №40 м. Новоукраїнка» 

  

  

1.  Загальні положення 

1.1. Педагогічна рада – вищий колегіальний орган училища, який 

координує питання освітнього процесу, навчально-методичної і навчально-

виробничої діяльності. 

1.2. Педагогічна рада у своїй діяльності керується Законами України 

«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про методичну 

роботу ПТНЗ (наказ МОНУ № 582 від 12.12.2000 «Про удосконалення 

методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», Положенням про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно- технічних закладах 

(зі змінами, наказ МОНУ №419 від 30.05.2006)  Статутом училища та іншими 

нормативними документами, що стосуються його діяльності. 

1.3. Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і 

діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються 

законодавством та установчими документами закладу освіти. Педагогічна рада 

визначає стратегічні напрями і тактичні завдання, конкретні форми роботи 

педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань 

діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

1.4. Усі педагогічні працівники закладу освіти повинні брати участь у 

засіданнях педагогічної ради.  

1.5. Основними завданнями педагогічної ради є: 

 забезпечення підготовки кваліфікованих робітників із ліцензованих 

професій; 

 вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог  ринку 

праці ,сучасного виробництва; 

 забезпечення безпечних умов освітнього середовища та здійснення 

заходів щодо зміцнення здоров'я учнів. 
 

2. Порядок створення педагогічної ради 

2.1. Педагогічна рада створюється наказом директора на наступний 

навчальний рік. 

2.2. До складу педагогічної ради входять заступники директора,  голови 

методичних (циклових) комісій, старший майстер, методист, викладачі, 

майстри виробничого навчання, вихователі, керівники гуртків, керівник 

фізичного виховання, бібліотекар, соціальний педагог, практичний психолог, 

представники органів учнівського самоврядування (за необхідності), 

представники  батьківського комітету (за згодою), представники громадських 

установ (за згодою), роботодавці-замовники кадрів (за згодою). 

2.3. Головою  педагогічної ради є  директор училища, а в разі його  

відсутності – головуючим на засіданні педагогічної ради є заступник директора 

з навчально-виробничої  роботи. 



2.4. Секретар педагогічної ради обирається з числа педагогічних 

працівників терміном на один рік на засіданні педагогічної ради відкритим 

голосуванням. 
 

3. Повноваження педагогічної ради 
  

3.1.Педагогічна рада закладу   

- розглядає та погоджує планування роботи закладу; 

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти на наступний курс і їх 

випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти та кваліфікації, 

нагородження за успіхи у навчанні; 

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

- розглядає заходи щодо виконання навчальним закладом нормативно-правових 

актів, що регламентують навчальний процес, наказів, листів, розпорядчих 

документів вищих організацій; 

 - розглядає самоаналіз і підсумки освітньої діяльності, навчально-виробничої 

та методичної роботи в навчальному закладі та пропонує шляхи удосконалення 

; 

 -   обговорює та пропонує заходи удосконалення навчально - матеріальної бази 

ліцензованих професій та методичне забезпечення освітнього процесу. 

- Обговорює стан і підсумки роботи методичних (циклових) комісій, бібліотеки, 

інших структурних підрозділів. 

- Розглядає  та аналізує вивчення стану теоретичного і виробничого навчання, 

виробничої практики і результати виробничої діяльності. 

- Розглядає та аналізує  питання соціального супроводу учнів, звіти керівників 

груп, стан виховної, культурно-масової та спортивної роботи в навчальному 

закладі. 

- Розглядає шляхи і методи 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  освіти. 

-  розглядає пропозиції ,щодо регіонального та державного замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітників,стан профорієнтаційної роботи в училищі 

, показники виконання регіонального і державного замовлення; 

- розглядає можливості закладу по ліцензуванню освітньої діяльності з 

підготовки робітничих професій відповідно аналізу ринку праці та запитів 

роботодавців; 

 -   розглядає питання охорони праці; 



- розглядає питання працевлаштування учнів випускних груп, соціальне 

партнерство,зв’язки з роботодавцями, моніторинг закріплення випускників за 

першим робочим місцем; 

- аналізує та пропонує шляхи поліпшення за результатами підсумків 

семестрового контролю, вхідного контролю, державної підсумкової атестації, 

поетапної атестації, державної кваліфікаційної атестації. 

- розглядає пропозиції щодо нагородження та відзначення здобувачів освіти, 

педагогічних працівників. 

- розглядає дотримання Правил внутрішнього розпорядку, факти реагування на 

порушення; 

Інші питання роботи  закладу освіти. 

 

4. Регламент роботи педагогічної ради 

4.1. Педагогічна рада проводить засідання не рідше одного разу на два 

місяці. При необхідності проводяться позачергові засідання.  План роботи 

педагогічної ради на  поточний рік розглядається на першому засіданні 

педагогічної ради і затверджується директором навчального закладу. 

4.2. Підготовка до засідання педагогічної ради. 

4.2.1. Не пізніше, ніж за 4 тижні до засідання педагогічної ради 

проводиться засідання методичної ради, на якій: 

- обговорюється та схвалюється порядок денний; 

- визначається склад робочої групи, розподіляються обов’язки та 

терміни підготовки інформації з визначених питань. 

За результатами видається відповідний наказ по закладу. 

4.2.2. Членами робочої групи у визначені терміни здійснюється 

підготовка доповідей та орієнтовна ухвалююча частина з відповідного питання.  

4.3. Проведення засідання педагогічної ради. 

4.3.1. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщає всіх членів, до 

початку засідання перевіряє їх присутність, з’ясовує причини відсутності 

окремих педагогів. 

4.3.2. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщо в них беруть 

участь дві третини її складу.  

4.3.3. Участь членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кожний 

член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно й 

точно виконувати покладені на нього доручення. 

4.3.4. Для виступу доповідача надається до 30 хв., співдоповідача – до 10 

хв., виступаючих – до 5 хв., репліки – 1-2 хв. 

4.3.5. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням 

термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням. 

4.3.6. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів 

відкритим голосуванням. При рівності голосів ухвальним є голос голови 

педагогічної ради.  

4.4. Протоколи засідань веде секретар педагогічної ради, підписує голова 

та секретар педагогічної ради. У протоколі фіксуються його номер, дата 

засідання, кількість присутніх, відсутні, порядок денний, короткий зміст 



виступів, пропозицій, зауважень та ухвалене рішення. До протоколу додаються 

матеріали з питань, що обговорювались. 

4.5. Протоколи засідань педагогічної ради зберігаються у навчальному 

закладі протягом десяти років. 
 

5.  Виконання рішень педагогічної ради 

5.1. Рішення педагогічної ради повинно бути обгрунтованим, своєчасно 

прийнятим, забезпечувати аргументованість, бути чітким, лаконічним, 

адресованим конкретному педагогічному працівникові чи групі педпрацівників 

та передбачати строки виконання. 

5.2. Рішення педагогічної ради набирають сили після затвердження їх 

директором і є обов'язковим для всіх учасників освітнього процесу закладу. 5.3. 

Інформація про результати виконання попередньо прийнятих рішень 

заслуховується на чергових засіданнях ради. 

5.4. Голова педагогічної ради проводить систематичну перевірку виконання 

прийнятих рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення педагогічної 

ради.  
 

  

6. Документація педагогічної ради 

6.1. Засідання педагогічної ради оформлюється протокольно. У протоколі 

фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, 

пропозиції та зауваження членів педради. Протоколи підписуються головою та 

секретарем педагогічної ради. Усі матеріали, що відображають проведення 

педагогічної ради, зберігаються в окремій теці. 

6.2. Нумерація протоколів ведеться від початку календарного року. 

6.3. Книга протоколів педагогічної ради закладу загальної середньої освіти 

входить у номенклатуру справ, збергіається постійно в закладі освіти  й 

передається актом. 

6.4. Книга протоколів педагогічної ради пронумерована, прошнурована, 

скріплюється підписом директора училища та печаткою закладу.  
  

7.Відповідальність учасників освітнього процесу - членів педагогічної 

ради. 

 7.1. Члени педагогічної ради мають знати Положення про педагогічну 

раду.  Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є 

виправданням невиконання обов’язків учасниками освітнього процесу. 

Заклад забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через власний 

офіційний 

сайт.                                                                                                                     7.

2. Участь у роботі педагогічної ради її  членів є обов'язковою 

7.3. Прийняття принципів і норм Положення  засвідчується підписами 

членів педагогічного колективу. 
 

 

 


