
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ  ТЕХНІКУМ» 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
засідання педагогічної ради №2 

від 18.10.2017р. 

1. Про  імплементацію нового Закону України «Про освіту» в рамках 

освітньої діяльності технікуму. Доповідач: Бурдюжа Л.М., директор 

технікуму (до 30 хв.) 

2. Про завдання  педколективу з питання профорієнтації абітурієнтів для 

вступу в технікум у 2018 році. Доповідач: Паламарчук В.В., заступник 

директора з  виховної роботи (до 10 хв.) 

3. Про  атестацію викладачів та підвищення їх професійної майстерності  у 

2017-2018н.р. Доповідач: Сідюк О.В., заст. директора технікуму (до 5 хв.) 

4.   Про роль викладача у відродженні національної гідності студентів  

під час розбудови демократичного суспільства в Україні. Доповідач: 

Воробйова В. О., викладач суспільних дисциплін (до 10 хв) 

5.  Різне 

 

Рішення засідання педагогічної ради №2 
від 18.10.2017р. 

 
 1.1 Розробити заходи щодо імплементації Закону України «Про освіту» 

№2145-VIII від 05.09.2017р.  для всіх підрозділів технікуму та розглянути їх 

на адміністративній раді технікуму. Відповідальні: Бурдюжа Л.М., директор 

технікуму; Сідюк О.В., заступник директора з Н.Р.  до 10.11.2017 р. 

 1.2 Дотримуватись вимог ст.7 розділу 1  Закону України «Про освіту» 

№2145-VIII від 05.09.2017р. про мову освіти. Відповідальні: члени пед. ради  

постійно 

 1.3 Головам ЦМК обговорити на засіданні ЦМК №4 ст. 42 Закону 

України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017р. про академічну 

доброчесність з метою забезпечення якості освіти.   Відповідальний: Голови 

ЦМК  01.11.2017 

 1.4 Класним керівникам довести до відома студентів зміст ст. 42 Закону 

України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017р. про академічну 

доброчесність та необхідність дотримання її вимог. Відповідальні: класні 

керівники груп до 26.10.2017 

 

 2.1 Продовжувати роботу щодо виконання плану заходів з 

профорієнтації  абітурієнтів для вступу в технікум у 2017-2018 році. 

Відповідальні: Паламарчук В.В, відповідальний секретар приймальної комісії 

до 23.10.2017р. 



 2.2 Головам ЦМК звітувати Паламарчук В.В, відповідальному 

секретарю приймальної комісії, про виконану роботу згідно плану заходів. 

Відповідальний:   Голови ЦМК  за графіком 

 

 3.1 Скласти подання педради технікуму голові атестаційної комісії 

технікуму про присвоєння або підтвердження відповідної кваліфікаційної 

категорії або про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання 

для затвердження та ознайомити  з ними викладачів  під підпис. 

Відповідальний: Бурдюжа Л.М., голова атестаційної комісії до 20 жовтня 

2017р. 

 3.2 Методисту технікуму Шамоті Л.Ф. подати списки викладачів, які 

претендують на підтвердження або присвоєння кваліфікаційної категорії 

«викладач вищої категорії» до Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області 

та до Департаменту освіти ООДА.  Відповідальні: Шамота Л.Ф., методист 

технікуму до 20 жовтня 2017р.    

 3.3 Ознайомити викладачів, які атестуються, з наказом про закріплення 

членів атестаційної комісії за викладачами з метою вивчення їх педагогічної 

діяльності. Відповідальні: Сідюк О.В., заступник директора з навчальної 

роботи  до 24.10.2017р. 

 3.4 Головам ЦМК (Шопська Т.О., Корецька Н.С., Земляна Н.М., 

Рачицька Т.Ф.) тримати на контролі роботу щодо атестації викладачів та 

надавати їм методичну допомогу. Відповідальний:  голови ЦМК 

з24.10.2017р. по 01.03.2018р.    

 

 4.1 Приділяти важливу роль національно-патріотичному вихованню 

студентів технікуму через формування національних та громадянських 

цінностей. Відповідальні: викладачі технікуму постійно 

 4.2 Затвердити напрями роботи щодо патріотичного виховання 

студентів технікуму 
  

5.1 Затвердити Положення «Про державну підсумкову атестацію 

студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої 

освіти в Державному вищому навчальному закладі «Білгород-Дністровський 

морський рибопромисловий технікум» 
 

Директор  технікуму                                                   Л.М. Бурдюжа   


