
  

Порядок денний 

засідання пед. ради №8 від 27.06.2018 
 

 
1. Про результати складання державних кваліфікаційних екзаменів студентами 

випускних курсів та екзаменаційної сесії за ІІ півріччя 2017-2018 н.р.  (до 20 хв.) 

Доповідачі: Кобальчинська Л.П., Безрук І.Ж., завідувачі відділень 

2. Про результати проведення ЗНО з української мови  Доповідач: Рєка О.П., 

викладач української мови і літератури (до 5 хв.) 

3. Про    затвердження освітньої програми профільної середньої освіти для підготовки 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти у ДВНЗ «Б-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

Доповідачі: Сідюк В.О., заступник директора з НР (до 20 хв) 

4. Про реалізацію рішень педрад за 2017-2018 н.р. Доповідач: Бурдюжа Л.М.,   

директор технікуму (до 5 хв.) 

5. Різне  

 

  Рішення засідання пед. ради №8 
 

 

1.1 Результати проведення ДА 2018 року випускових курсів вважати задовільними. 

1.2 Встановити термін здачі заборгованостей з 27.08.2018 по 31.08.2018.  Відповідальні: 

завідуючі відділень. 

1.3 Відрахувати студентів, які мають більше 3-х академічних заборгованостей з 

01.07.2018р. Відповідальний: Сідюк О.В., заступник директора з НР 

1.4 Головам випускових ЦМК звернути увагу на рекомендації, які зазначені у звітах голів 

ДЕК та взяти їх до відома під час розробки засобів діагностики якості вищої освіти у 

наступному навчальному році. Відповідальні: голови випускових ЦМК. 

1.5 Розробити нові засоби діагностики за освітніми програмами «Бухгалтерський облік», 

«Рибництво і аквакультура». Відповідальні: голови випускових ЦМК. 

 

2.1 Викладачам української мови Рєці О.П., Степановій Т.О., Павловій Н.В. 

проаналізувати результати ЗНО, що відбулося 24.05.2018 р. та розробити заходи, що 

до удосконалення підготовки студентів до підсумкової атестації. 

2.2 Забезпечити реєстрацію студентів, які отримали за результатами атестації 1,2,3 бали на 

проходження ЗНО з української мови у 2019 році. Відповідальний: Сідюк О.В., 

заступник директора з НР, лютий 2019р.  

2.3  Студентів, які отримали за результатами ЗНО з української мови 1б, 2б, 3б 

зобов’язати повторно скласти атестацію  у 2018-2019 н.р. Відповідальний: Сідюк О.В., 

заступник директора з НР, лютий 2019р.  

2.4 Передбачити факультативні заняття з предметів, які виносяться на ЗНО у пед. 

навантаженні викладачів у 2018-2019 н.р. Відповідальний: Сідюк О.В., заступник 

директора з НР  

 

3.1 Завідувачам відділень Безрук І.Ж. та Кобальчинській Л. П. до 27.08.2018р. розробити  

навчальні плани спеціальностей,  які визначають перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю, з урахуванням освітньої програми профільної середньої 

освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої 

освіти. 



3.2 До 20.08.2018р. викладачам надати в навчальну частину навчальні програми та робочі 

навчальні програми з предметів, що передбачені Освітньою програмою профільної 

середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої. 

3.3 Заступнику директора з навчальної роботи Сідюку О. В., завідувачам відділень Безрук 

І.Ж. та Кобальчинській Л. П., методисту технікуму Шамоті Л.Ф., до 01.10.2018р. 

відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017р. № 1/9-239  

«Про Примірний зразок освітньо-професійної програми Міністерства освіти і науки 

України» розробити освітньо-професійні програми зі спеціальностей: Водні біоресурси 

та аквакультури; Харчові технології; Облік і оподаткування; Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

3.4 Заступнику директора з навчальної роботи Сідюку О. В. до 19.10.2018р. подати пакет 

документів для акредитації освітньо-професійних програм до Міністерства освіти і 

науки України.  

4.1 Вважати рішення засідань Педагогічної ради  ДВНЗ «Б-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум», які відображали основні завдання пед. колективу за 2017-

2018 н.р. виконаними. 


