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І. Загальні положення 

 

1.1. Положення про Педагогічну раду Відокремленого структурного 

підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний 

університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного університету» (далі 

– Положення) визначає основні правові, організаційні, методичні та наукові 

засади для забезпечення колегіальності обговорення освітнього процесу щодо 

забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра з усіх спеціальностей (освітньо-професійних програм) 

закладу.  

1.2. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Статуту Приватного 

закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет», Положення про 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 

«Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського 

міжнародного університету», та іншими нормативно-правовими актами, що 

визначають її повноваження. 

1.3. Педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу Приватного 

закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» – «Фаховий коледж 

Київського міжнародного університету» (далі – педагогічна рада Коледжу 

КиМУ) є колегіальним органом управління, створеним з метою забезпечення 

колегіальності в обговоренні і прийнятті рішень стосовно вдосконалення 

освітнього процесу, якості викладання, підвищення педагогічної майстерності 

викладачів та вирішення поточних питань діяльності Відокремленого 

структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти «Київський 

міжнародний університет» – «Фаховий коледж Київського міжнародного 

університету» (далі – Коледж КиМУ). 

1.4. Діяльність Педагогічної ради Коледжу КиМУ ґрунтується на принципах 

законності, демократичності, гласності, гуманності, компетентності, ініціативи й 

активності, персональної відповідальності. 

1.5. Рішення Педагогічної ради, прийняті відповідно до законодавства, є 

обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. Такі рішення 

вводяться в дію наказами директора Коледжу КиМУ.  

 

ІІ. Порядок створення та склад Педагогічної ради 

 

2.1. Педагогічну раду Коледжу КиМУ очолює голова, яким є директор 

Коледжу КиМУ.  

2.2. До складу Педагогічної ради Коледжу КиМУ входять за посадами 

заступники директора, голови циклових комісій, виборні представники, які 

представляють педагогічних/науково-педагогічних працівників і обираються з 

числа членів циклових комісій, виборні представники, які представляють інших 

працівників і працюють у Коледжі КиМУ на постійній основі, представники 

органів студентського самоврядування. На засіданні  Педагогічної Ради можуть 

бути присутніми представники стейкхолдерів, зокрема роботодавців, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://ktbp.lutsk.ua/ua/structure/detail/direkciya/direktor-koledzhu_256_3962?menu=0
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випускників, громадських організацій, органів державної та місцевої влади. 

При цьому не менш як 75% загальної чисельності її складу мають становити 

педагогічні та/або науково-педагогічні працівники Коледжу КиМУ і не менш як 

10% – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Коледжі КиМУ.  

Представники органів студентського самоврядування беруть участь у роботі 

Педагогічної ради Коледжу КиМУ під час розгляду питань, що стосуються 

навчання, побуту та відпочинку студентів. Під час розгляду інших питань, 

віднесених до повноважень Педагогічної ради Коледжу КиМУ, норма щодо 

обов’язкової участі в її роботі не менш як 10% виборних представників з числа 

студентів не застосовується.  

2.3. Зі складу членів Педагогічної ради Коледжу КиМУ шляхом відкритого 

голосування обирається секретар строком на один навчальний рік. 

2.4. Склад і структура Педагогічної ради Коледжу КиМУ затверджується 

наказом директора Коледжу КиМУ. Строком повноважень становить один 

навчальний рік. 

2.5. Усі педагогічні працівники Коледжу КиМУ мають право бути 

присутніми на засіданнях Педагогічної ради Коледжу КиМУ. 

 

ІІІ. Організація роботи Педагогічної ради Коледжу КиМУ 

 

3.1. Організаційною формою роботи Педагогічної ради Коледжу КиМУ є 

засідання, що проводяться згідно з планом роботи, але не рідше одного разу в на 

місяць.  

3.2. План роботи Педагогічної ради Коледжу КиМУ складається на один 

навчальний рік, обговорюється і ухвалюється на першому засіданні поточного 

навчального року та затверджується директором Коледжу КиМУ.  

3.3. У разі потреби проводяться позачергові засідання. 

3.4. Про дату проведення та порядок денний засідання членів Педагогічної 

ради Коледжу КиМУ повідомляють не пізніше ніж за тиждень до заходу. 

3.5. Загальне керівництво з підготовки засідань Педагогічної ради КиМУ 

здійснює її голова.  

3.6. Секретар забезпечує підготовку в межах своєї компетенції відповідних 

документів з питань роботи Педагогічної ради Коледжу КиМУ, зокрема: 

- розробляє проект Плану роботи Педагогічної ради Коледжу КиМУ з 

урахуванням пропозицій циклових комісій і членів Педагогічної ради Коледжу 

КиМУ та подає його на розгляд директорові Коледжу КиМУ; 

- готує проєкти порядку денного засідань та рішень Педагогічної ради 

Коледжу КиМУ; 

- збирає і систематизує матеріали для ефективної роботи Педагогічної ради 

Коледжу КиМУ; 

- веде облік присутності членів та протоколи засідань Педагогічної ради 

Коледжу КиМУ. 

До обов’язків секретаря належать: 

- повідомляти членів Педагогічної ради Коледжу КиМУ та інших осіб, 

присутність яких на засіданні Педагогічної ради Коледжу КиМУ є обов’язковою, 
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бажаною чи запланованою, про час, місце та порядок денний засідання не менш 

ніж за тиждень до скликання. 

- здійснювати моніторинг виконання рішень Педагогічної ради Коледжу 

КиМУ. 

- здійснювати комунікацію з інститутами, факультетами, кафедрами та 

службами КиМУ, цикловими комісіями Коледжу КиМУ з питань організації 

роботи засідань Педагогічної ради. 

3.7. Участь членів Педагогічної ради Коледжу КиМУ в засіданнях є 

обов'язковою. Кожний член Педагогічної ради Коледжу КиМУ зобов'язаний 

брати безпосередню участь у роботі, своєчасно і якісно виконувати свої завдання 

і доручення.  

3.8. Рішення Педагогічної ради Коледжу КиМУ ухвалюються більшістю 

голосів присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування з визначенням 

відповідальних осіб і термінів виконання. 

3.9. Рішення вважаються правочинними за присутності на засіданні не 

менше 2/3 від загальної чисельності складу Педагогічної ради Коледжу КиМУ. 

3.10. Рішення Педагогічної ради Коледжу КиМУ вводяться в дію наказами 

директора Коледжу КиМУ і є обов’язковими до виконання всіма учасниками 

освітнього процесу Коледжу КиМУ. Голова педагогічної ради повинен 

проводити систематичну перевірку виконання прийнятих рішень і підсумки 

перевірки ставити на обговорення педагогічної ради. 

3.11. Рішення Педагогічної ради Коледжу КиМУ може бути скасовано 

рішенням Вченої ради КиМУ. 

3.12. Інформація про результати виконання прийнятих рішень розглядається 

на наступному засіданні Педагогічної ради Коледжу КиМУ. 

3.13. Протоколи засідань, які підписує голова та секретар Педагогічної ради 

Коледжу КиМУ, є документом постійного зберігання, що знаходяться в архіві 

закладу освіти. 

 

IV. Компетенція Педагогічної ради Коледжу КиМУ 

 

4.1. До компетенції Педагогічної ради Коледжу КиМУ належать: 

- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу; 

- визначення стратегії і перспективних напрямків розвитку Коледжу КиМУ; 

- визначення системи та затвердження процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності; 

- обговорення питання та визначення заходів із підвищення кваліфікації 

педагогічних/науково-педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи, затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації 

педагогічних/науково-педагогічних працівників Коледжу КиМУ; 

- прийняття рішення та/або рекомендації з питань впровадження 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 
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сприяють розвитку фахової передвищої освіти; 

- погодження за поданням директора Коледжу КиМУ утворення, 

реорганізації або ліквідації структурних підрозділів; 

- прийняття рішення щодо висування кандидатур для обрання на посаду 

голів циклових комісій на Вчену раду КиМУ; 

- ухвалення звіту Коледжу КиМУ; 

- оцінка педагогічної, науково-педагогічної діяльності структурних 

підрозділів; 

- прийняття рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- прийняття рішення з питань відповідальності учасників освітнього 

процесу за порушення академічної доброчесності; 

- право вносити подання про відкликання директора коледжу з підстав, 

передбачених чинних законодавством, установчими документами КиМУ, 

контрактом; 

- право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

Коледжу КиМУ; 

- прийняття рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 

законодавства та нормативних документів КиМУ. 

 

V. Порядок введення в дію 

 

5.1. Це Положення вводиться в дію Наказом президента Приватного закладу 

вищої освіти «Київський міжнародний університет» після ухвалення 

Педагогічною радою Коледжу та затвердження Вченою радою Приватного 

закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет». 

5.2. Положення може бути доповнене чи змінене Наказом президента 

Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет». 

 

 


