
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ  ТЕХНІКУМ» 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
засідання педагогічної ради №1 

від 30.08.2017р. 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради на 2017-2018 н.р.  

2. Про підсумки роботи приймальної комісії за 2017-2018 н.р. та заходи щодо 

організації роботи приймальної комісії у поточному році. Доповідач: 

Паламарчук В.В., заступник директора технікуму з виховної роботи (до  20 

хв)                     

3. Про основні напрями діяльності педагогічного колективу технікуму на 

2017-2018 н.р. 

Доповідач: Бурдюжа Л.М., директор технікуму (до 20 хв.)  

4. Різне 

 

Рішення засідання  

педагогічної ради №1  

від 30.08.2017р. 

 

1. Кандидатуру Шамоти Л.Ф. затвердити. Прийнято одноголосно шляхом 

відкритого голосування. 

2. Роботу приймальної комісії 2017-2018 навчальний рік вважати 

задовільною. 

3. Продовжити проведення профорієнтаційної роботи з набору 

абітурієнтів у технікум, шляхом відвідування шкіл міста, району, області, 

починаючи з жовтня 2017 року.  

4. Затвердити заходи щодо організації роботи профорієнтації відповідно 

керівних документів на 2017-2018 н.р.  

5. Затвердити основні напрями діяльності педколективу на 2017-2018 

навчальний рік. 

6. Забезпечити належний навчально-методичний рівень викладання 

дисциплін з урахуванням виконання завдань Державної програми розвитку і 

функціонування української мови у технікумі. Відповідальні: викладачі 

технікуму, постійно. 

7. Доопрацювати зміст нормативних Положень для ефективної діяльності 

викладачів 

-  Положення про навчальні кабінети та лабораторії у ДВНЗ «Б-

Дністровський морський рибопромисловий технікум». Відповідальний: 

Федоров М.Г., заступник директора з практичного навчання 

- Положення про рейтингову оцінку діяльності викладачів технікуму; 

- Положення про проведення конкурсу «Кращий викладач» 

до 30.09.2017р. 



8. З наказами з організації та здійснення освітнього процесу у 2017-2018 

н.р. ознайомитись під підпис та виконувати обов’язки згідно посадових 

обов’язків. Відповідальні : викладачі технікуму, постійно. 

9. Розробити  навчальні програми та робочі навчальні програми для 

студентів ІІІ та ІV курсів всіх спеціальностей згідно навчальних планів, 

затверджених у 2016 році та затвердити їх у заст. директора з навчальної  

роботи.  Відповідальні: голови ЦМК, викладачі до  14.12.2017р. 

10. Розробити навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін 

відповідно до навчальних програм та робочих навчальних програм  

затверджених у 2017 році згідно «Положення про НМК у ДВНЗ «Б-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» та затвердити їх у заст. 

директора з навчальної  роботи.  Відповідальні : голови ЦМК, викладачі до  

14.12.2017р. 

11.  Розширити діяльність технікуму у наданні освітніх послуг шляхом 

отримання ліцензій на робочі професії.     Відповідальні: Бурдюжа Л.М., 

директор технікуму. Сідюк О.В., заступник директора технікуму з НР , 

протягом року. 

12.  Забезпечити збереження контингенту технікуму.         Відповідальні : 

педколектив, постійно. 

13. Організувати роботу щодо реалізації можливостей студентської 

інтеграції  до європейського освітнього простору (Польща, країни 

Прибалтики). Відповідальний: Сідюк О.В., заступник директора технікуму з 

НР, протягом року. 
 

Директор  технікуму                                                   Л.М. Бурдюжа   


