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1. Загальні положення 

1.1. Положення про педагогічну раду відділення вищої та фахової 

передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя» (далі – Положення) розроблене на підставі Положення про 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(далі – ВСП «ТФК ТНТУ») та Положення про відділення вищої та фахової 

передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя». Це Положення є нормативним документом, що визначає основні 

завдання, повноваження, порядок формування та напрями діяльності 

педагогічної ради відділення вищої та фахової передвищої освіти, а також її 

взаємовідносини з іншими органами управління і самоврядування ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

1.2. Педагогічна рада відділення вищої та фахової передвищої освіти 

(далі педагогічна рада відділення) є колегіальним органом управління 

відділення, що вирішує питання діяльності відділення. 

1.3. Педагогічна рада відділення утворюється терміном на п’ять років. Її 

ухвали не можуть суперечити ухвалам педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ» й 

обов’язкові для підрозділів відділення, всіх учасників освітнього процесу і 

слухачів відділення після оформлення відповідного розпорядження завідувача 

відділення. 

1.4. Склад педагогічної ради відділення затверджується наказом 

директора ВСП «ТФК ТНТУ». Зміни у персональному складі педагогічної ради 

відділення (включення нових і виключення діючих її членів) під час строку її 

повноважень проводяться шляхом затвердження таких змін наказом директора 

ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.5. Педагогічну раду відділення очолює її голова – завідувач відділення. 

До складу педагогічної ради відділення входять: голови циклових комісій, 

науково-педагогічні та педагогічні працівники відділення, які працюють за 

основним місцем роботи у ВСП «ТФК ТНТУ», навчально-допоміжний 

персонал відділення, члени студентського самоврядування, які представляють 

відділення у студентській раді ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.6. Секретаря педагогічної ради відділення обирають за пропозицією 

голови з числа членів педагогічної ради відділення відкритим голосуванням. 

Секретар педагогічної ради відділення у своїй діяльності керується цим 

Положенням і підпорядкований безпосередньо голові педагогічної ради 

відділення. 

1.7. Ухвали педагогічної ради відділення є обов’язковими для виконання 

всіма учасниками освітнього процесу відділення і можуть бути скасовані 

директором ВСП «ТФК ТНТУ», якщо вони суперечать законодавству і 

Положенню про ВСП «ТФК ТНТУ» чи завдають шкоди інтересам ВСП «ТФК 

ТНТУ».  



 3 

Рішення педагогічної ради відділення може бути скасовано педагогічною 

радою ВСП «ТФК ТНТУ». 

2. Основні завдання і функції педагогічної ради відділення  

До компетенції педагогічної ради відділення належать: 

2.1. Визначення стратегії перспективних напрямів діяльності відділення. 

2.2.Розгляд питань щодо стану навчальної, навчально-методичної та 

організаційної роботи відділення. 

2.3. Обговорення й аналіз інформації з питань навчально-методичної, 

організаційної роботи відділення. 

2.4. Підготовка пропозицій з удосконалення організації освітнього 

процесу для розгляду на засіданнях методичної ради ВСП «ТФК ТНТУ», 

педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.5. Вирішення загальних питань організації виховного процесу на 

відділенні, співпраці з органами студентського самоврядування. 

2.6. Розгляд питання щодо стану успішності студентів відділення, 

недопущення і ліквідації академічної і фінансової заборгованості. 

2.7. Розгляд питань про співпрацю з роботодавцями щодо розширення 

мережі баз виробничої, переддипломної практик та можливості подальшого 

працевлаштування випускників. 

2.8. Розгляд питання про підтримку висунення науково-педагогічних, 

педагогічних та інших працівників відділення, а також студентів відділення на 

здобуття нагород. 

2.9. Участь в організації господарської діяльності, матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу на відділенні, у тому числі: 

- аналіз і контроль за відповідністю технічних засобів навчання, 

навчально- методичних засобів, що використовуються на відділенні; 

- аналіз і обговорення потреби циклових комісій відділення в засобах 

матеріально-технічного забезпечення, необхідних для якісного провадження 

освітнього процесу. 

2.10. Організація, аналіз і контроль за висвітленням навчально-

методичної, організаційної та профорієнтаційної роботи відділення і циклових 

комісій на сторінці відділення (циклових комісій) на офіційному веб-сайті ВСП 

«ТФК ТНТУ», на інших Інтернет ресурсах та у соціальних мережах. 

2.11. Заслуховування педагогічних (науково-педагогічних) працівників 

щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, результатів 

підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов 

договору та надання рекомендацій педагогічній раді ВСП «ТФК ТНТУ» щодо 

визнання (невизнання) результатів підвищення кваліфікації. 

2.12. Розгляд і схвалення звіту завідувача відділення за навчальний рік. 

2.13. Педагогічна рада відділення може розглядати інші питання за 

пропозицією директора, педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ», членів 
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педагогічної ради відділення, пов’язаних з діяльністю відділення, відповідно до 

вимог Положення про ВСП «ТФК ТНТУ» та інших внутрішніх нормативно-

правових актів. 

2.14. Питання, вирішення яких відповідно до законодавства України і 

Положення про ВСП «ТФК ТНТУ» належать до компетенції директора ВСП 

«ТФК ТНТУ», завідувача відділення, інших органів управління ВСП «ТФК 

ТНТУ» до порядку денного засідань педагогічної ради відділення не 

включаються і не розглядаються. 

3. Організація роботи педагогічної ради відділення 

3.1. Організаційною формою роботи педагогічної ради відділення є 

засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на два місяці. Для вирішення 

нагальних питань проводиться позачергове засідання педагогічної ради 

відділення, яке може бути скликане з ініціативи директора, адміністративної 

ради, або завідувача відділення. 

3.2. Перед відкриттям чергового засідання усі члени педагогічної ради 

відділення зобов’язані зареєструватися власноручним підписом у 

«Реєстраційній картці присутності» (Додаток 1). Несвоєчасна відмітка у 

«Реєстраційній картці присутності» вважається як відсутність члена 

педагогічної ради відділення на засіданні. 

3.3. Засідання педагогічної ради відділення правочинне, якщо в ньому 

бере участь не менше 2/3 складу педагогічної ради відділення. 

3.4. Рішення педагогічної ради відділення приймаються відкритим 

голосуванням. Відкрите голосування здійснюється за допомогою піднятої руки. 

Голосування проводиться за наявності не менше 2/3 членів складу педагогічної 

ради відділення. 

3.5. Проект порядку денного засідання педагогічної ради відділення 

складається секретарем педагогічної ради відділення відповідно до плану 

роботи педагогічної ради відділення на навчальний рік. 

3.5. За дорученням голови педагогічної ради відділення підготовку 

матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях забезпечують голови 

циклових комісій спільно із секретарем педагогічної ради відділення. 

3.6. Особи, які готують матеріали на засідання педагогічної ради 

відділення, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше 

трьох днів до дня засідання педагогічної ради відділення) подання секретареві 

педагогічної ради відділення проектів рішень, у яких сформульовано конкретні 

заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які 

відповідають за контроль. 

3.7. Не пізніше двох днів до засідання секретар педагогічної ради 

відділення погоджує порядок денний та проекти рішень з головою педагогічної 

ради відділення. 

3.8. Секретар педагогічної ради відділення повідомляє членам 

педагогічної ради відділення та запрошеним про дату, місце, час та порядок 

денний засідання не пізніше ніж за два дні до його проведення. 
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3.9. На засіданнях педагогічної ради відділення ведеться протокол, який 

підписується головою педагогічної ради відділення та секретарем педагогічної 

ради відділення (Додаток 2). Протоколи засідань педагогічної ради відділення 

зберігаються у завідувача відділення. 

3.10. Головуючий на засіданні педагогічної ради відділення: 

– відкриває, закриває засідання педагогічної ради відділення; 

– виносить на обговорення проекти рішень; 

– організовує розгляд питань; 

– надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця; 

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне 

оголосити. 

3.11. Секретар педагогічної ради відділення організовує роботу 

педагогічної ради відділення і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у 

плануванні засідань та підготовці матеріалів до них. 

4. Права та обов’язки членів педагогічної ради відділення  

4.1. Члени педагогічної ради відділення мають право: 

4.1.1 вносити пропозиції з питань, які відносяться до компетенції 

педагогічної ради відділення і потребують колективного обговорення і 

прийняття рішень; 

4.1.2. вносити пропозиції про зміни порядку денного і ведення засідання 

педагогічної ради відділення; 

4.1.3. брати участь в обговоренні питань і в голосуванні; 

4.1.4. одержувати від працівників підрозділів відділення необхідні 

матеріали з питань, що готуються на засідання педагогічної ради відділення. 

4.1.5. на висловлювання своєї волі при голосуванні. 

4.2. Члени педагогічної ради відділення зобов’язані: 

4.2.1. здійснювати свої повноваження лише особисто; 

4.2.2. забезпечувати ефективну роботу педагогічної ради відділення, 

своєчасно і точно виконувати покладені на них обов’язки і доручення, 

забезпечувати виконання рішень педагогічної ради відділення у структурних 

підрозділах відділення; 

4.2.3. брати активну участь в складанні плану роботи педагогічної ради 

відділення та його реалізації. 

4.3. Члени педагогічної ради відділення несуть персональну 

відповідальність за організацію роботи, яку доручає педагогічн рада відділення, 

а також за виконання своїх обов’язків. 

5. Прикінцеві положення  

5.1. Це Положення приймається педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» і 

вводиться в дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 
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5.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

5.3. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, 

визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства 

України до моменту внесення відповідних змін до цього Положення. 
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Додаток 1 

 

Реєстраційна картка 

присутності членів педагогічної ради відділення _________________ 

_______________________________________________________________ 

ВСП «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» 

_________ 20__ року Протокол № ______ 

 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Присутність на засіданні 

(підпис) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

…   

…   

…   

…   

 

 

 

Секретар   __________________  ___________________ 
                                                                          (підпис)                                                     (ім’я, прізвище)  
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Додаток 2 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

засідання педагогічної ради відділення _________________ 

_______________________________________________________________ 

ВСП «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» 

від ____________ 202_ р. 

 

Голова:_________________________ 

Секретар:_______________________ 

Присутні: _______________________ 

Запрошені: ______________________ 

Початок засідання – ____________ год. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Про…………………………………… 

Інформують: ___________________________________ 

Виступають: ___________________________________ 

2. Про…………………………………………. 

Інформують: ___________________________________ 

Виступають: ___________________________________ 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: про……………………… 

ВИСТУПИЛИ: Перепелиця І.І. 

(виступ, або виступ додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – ……..; «проти» – ……….; «утримались» –……. 

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ): 

 

СЛУХАЛИ: звіт……. 

ВИСТУПИЛИ: Козак П.П. 

(виступ, або звіт додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – ……..; «проти» – ……….; «утримались» –……. 

ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ): 

 

 

Голова   __________________  ___________________ 
                                                                          (підпис)                                                     (ім’я, прізвище)  

 

 

Секретар   __________________  ___________________ 
                                                                          (підпис)                                                     (ім’я, прізвище) 
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