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І. Загальні положення.
1.1. Дійсне положення розроблено відповідно до Закону У країни « Про
освіту», «Про фахову передвищ у освіту», «П олож ення про фаховий коледж»,
С татуту Херсонського ф ахового коледж у музичного мистецтва та інш их
норм ативних документів.
1.2. Відповідно до статті 37 Закону У країни « Про фахову передвищ у
освіту» педагогічна рада є колегіальним органом управління коледжу, склад
якого затверджується наказом директора.
1.3. Педагогічна рада створю ється з метою вдосконалення роботи
коледж у та всіх його структурних підрозділів щодо підготовки фахівців
освітньо-кваліф ікаційного рівня «ф аховий молодш ий бакалавр», підвищ ення
педагогічної майстерності викладачів та виріш ення інш их питань його
діяльності.
1.4. Педагогічна рада є постійно дію чим органом управління коледжу,
на розгляд якого подаю ться основні питання освітнього процесу.
1.5. Зміни і доповнення в дійсне Положення вносяться педрадою і
затвердж ую ться на його засіданні.
II. П орядок створення та склад педагогічної ради.
2.1. П едагогічну раду Х ерсонського фахового коледжу музичного
м истецтва (надалі Коледж у) очолю є її голова, якою є директор коледжу.
2.2. Педагогічна рада створю ється наказом директора коледжу на
початку навчального року у вересні терм іном на один рік.
2.3. До складу педагогічної ради входять: директор, заступник директора
з навчально-виховної роботи, головний бухгалтер, завідувачі відділень,
голови циклових комісій, завідувач та методист навчально-методичного
кабінету, завідувач бібліотеки, представники органів студентського
самоврядування відповідно до квот, визначених статутом коледжу та
педагогічні працівники коледжу. П ри цьому не менш як 75 відсотків
загальної чисельності складу педагогічної ради маю ть становити педагогічні
працівники коледжу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з
числа здобувачів фахової передвищ ої освіти. Виборні представники осіб, які
навчаю ться, обираю ться вищ им органом студентського самоврядування загальними зборами коледжу.
2.4. Виборні представники з числа студентів Х ерсонського фахового
коледжу музичного мистецтва беруть участь у роботі педагогічної ради під
час розгляду питань, що стосую ться навчання, побуту та відпочинку осіб, які
у ньому навчаються. Під час розгляду інш их питань, віднесених до
повноваж ень педагогічної ради коледжу, норма щодо об ов’язкової участі в
роботі колегіального органу управління коледжу не менш як 10 відсотків
виборних представників з числа студентів коледжу не застосовується.

2.5. Головою педагогічної ради є директор коледжу, а у разі його
відсутності - заступник директора з навчально-виховної роботи.
2.6. Ріш ення педагогічної ради Х ерсонського
фахового коледжу
музичного мистецтва, прийняті відповідно до законодавства, є об ов’язковими
до виконання всіма учасникам и освітнього процесу.
2.7. Ріш ення педагогічної ради Х ерсонського
ф ахового коледжу
м узичного мистецтва вводяться в дію наказами директора коледжу.
2.8. Д іловодство педагогічної ради веде секретар, обраний з членів
педагогічної ради відкритим голосуванням, терміном на один навчальний
рік.
2.9. Секретар педагогічної ради завчасно повідомляє про засідання всіх
членів педагогічної ради; веде книгу протоколів педагогічних рад, стеж ить за
виконанням ухвалених ріш ень; до початку засідання педагогічної ради
перевіряє присутність членів педагогічної ради, з ’ясовує причини відсутності
окрем их педагогів.
III. П овноваж ення педагогічної ради.
3.1. Відповідно до статті 37 Закону У країни « Про фахову передвищ у
освіту» педагогічна рада Х ерсонського фахового коледжу музичного
м истецтва:
3.2. провадить заходи з виконання постанов Кабінету М іністрів України,
наказів та листів М іністерства освіти і науки України, М іністерства культури
та інф ормаційної політики У країни, інструктивних листів м ісцевих
держ авних органів управління освітою ;
3.3. визначає стратегію і перспективні напрями розвитку коледжу;
3.4. розглядає проект установчого документу коледжу, а також
пропозиції щодо внесення змін до нього;
3.5. розглядає проект кош торису (фінансового плану) коледж у та
ф інансовий звіт;
3.6. ухвалю є відповідно до законодавства ріш ення про розміщ ення
власних надходж ень коледж у у територіальних органах центрального органу
виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування кош тів або в
банківських установах;
3.7. визначає систему та затвердж ує процедури внутріш нього
забезпечення якості освіти, вклю чаю чи систему та механізми забезпечення
академ ічної доброчесності;
3.8. погоджує за поданням директора коледж у ріш ення про утворення,
реорганізацію , перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних
підрозділів;
3.9. за поданням директора надає згоду на призначення завідувачів
відділень та голів циклових комісій;
3.10. затверджує полож ення про організацію освітнього процесу та інші
полож ення коледжу;

3.11. затверджує зразок та порядок виготовлення власного докум ента
про фахову передвищ у освіту;
3.12. має право вносити подання про відкликання директора коледж у з
підстав, передбачених законодавством, статутом коледжу, контрактом, яке
розглядається педагогічною радою Х ерсонського фахового коледж у м узичної
мистецтва;
3.13. обговорю є подання та визначає заходи з підвищ ення кваліф ікації та
розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників, затвердж ує щ орічний
план підвищ ення кваліфікації;
3.14. приймає ріш ення та реком ендації з питань впровадж ення в освітній
процес кращ ого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з інш ими закладами
освіти, науковими установами, ф ізичним и та ю ридичними особами, які
сприяю ть розвитку ф ахової передвищ ої освіти;
3.15. має право ініцію вати проведення позапланового інституційного
аудиту коледжу;
3.16. приймає ріш ення
з питань вдосконалення методичного
забезпечення освітнього процесу Х ерсонського фахового коледжу музичного
мистецтва;
3.17. приймає ріш ення з питань відповідальності учасників освітнього
процесу за поруш ення академ ічної доброчесності;
3.18. приймає ріш ення та/або реком ендації з інш их питань відповідно до
законодавства та установчих докум ентів Х ерсонського фахового коледжу
м узичного мистецтва.

IV. Р еглам ент роботи педагогічної ради.
4.1. Зміст діяльності педагогічної ради на поточний навчальний рік
визначається планом засідань, що обговорю ється та схвалю ється на її
засіданні на початку навчального року та затвердж ується директором
коледжу.
4.2. П едагогічна рада проводить засідання відповідно до затвердж еного
плану. У разі необхідності мож ливе проведення позапланових засідань
педагогічної ради.
4.3. Дату проведення визначає адміністрація навчального закладу;
засідання проводяться не рідш е одного разу в два місяці.
4.4. Напередодні педагогічної ради секретар оповіщ ає всіх членів
о б ’явою , до початку засідання перевіряє їх присутність, з'ясовує причини
відсутності окремих викладачів, веде книгу протоколів педагогічних рад,
стеж ить за виконанням ухвалених рішень.
4.5. Усі засідання педагогічної ради правомірні, якщ о в них беруть
участь дві третини її складу за списком.

4.6. У часть членів педагогічної ради в засіданні обов'язкова. Кож ний
член педагогічної ради зобов'язаний брати активну участь у роботі, своєчасно
й точно виконувати покладені на нього доручення.
4.7. Кожне ухвалене ріш ення педради з визначенням термінів виконання
й
осіб,
відповідальних
за
виконання,
затвердж ується відкритим
голосуванням.
4.8. Ріш ення вводяться в дію наказами директора коледжу.

V. Д окум ентація педагогічної ради
5.1. Засідання педагогічної ради оформляю ться протоколам и, які
підписую ться головою ради та секретарем.
5.2. Протоколи засідань педагогічної ради є документом постійного
збереж ення, знаходяться в архіві коледж у протягом десяти років.
5.3. Н умерація протоколів ведеться від початку навчального року.
5.4. К нига протоколів педагогічної ради коледжу входить у
ном енклатуру справ, зберігається постійно у коледжі й передається актом.

