
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ РИБОПРОМИСЛОВИЙ  ТЕХНІКУМ» 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

засідання педагогічної ради №4 
від 20 грудня 2017 року 

 

1. Про порушення навчальної дисципліни студента 431 групи Шаповал Т.В. 

Доповідач: Сідюк О.В., заст. директора технікуму(до 5 хв.) 

2. Про підсумки моніторингу якості освіти за І півріччя 2017-2018 н.р. 

Доповідачі:  завідуючі відділень Безрук І.Ж., Кобальчинська Л.П. (до 15 

хв.) 

3. Про  проведення Державної атестації студентів технікуму у 2017-2018н.р. 

Доповідач: Бурдюжа Л.М.,директор технікуму(до 10 хв.) 

4. Про затвердження Правил прийому до ДВНЗ “Б-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум” Доповідач: Александрова І.О., 

відповідальний секретар приймальної комісії технікуму (до 5 хв.) 

5. Про затвердження внутрішніх нормативних Положень для здійснення 

освітньої діяльності у технікумі.  Доповідач: Сідюк О.В., заст. директора 

технікуму (до 5 хв.) 

6. Різне 

 

Рішення засідання педагогічної ради №4 
від 20 грудня 2017 року 

 
1.1  Поставити питання на голосування. Поступила пропозиція відрахувати 

студента 431 групи Шаповал Т.В. з технікуму. 

 «За» - 24 голоси, «Проти» - 13 голосів, «Утримались» - 5 голосів 

1.2 Рекомендувати відрахувати студента 431 групи Шаповал Т.В. з 

технікуму. 

1.3 Винести  питання про відрахування студента 431 групи Шаповал Т.В на 

розгляд адміністративної ради технікуму. 

 

2.1 Вважати результати семестрового контролю такими, що відповідають 

вимогам до Державного та Галузевих стандартів вищої освіти , але : 

-    Організувати перездачу академічних заборгованостей за результатами 

екзаменаційної сесії І півріччя 2017-2018 згідно графіків (заліки та 

екзамени) Викладачі до 27.12.2017 

- Завідуючим відділень 27.01.2018 надати доповідні записки щодо ліквідації 

академічних заборгованостей студентів: 411 група – Городніченко 9 

двійок,  121 група – Гісс (7 двійок), , Резніченко (6 двійок), , Телетін група 

(9 двійок), 131-  Астахов група – 6(двійок), Георгієв ,  421 група – Дука (2 

двійки) 



    

- Класним керівникам посилити контроль за відвідуванням студентами 

навчальних занять і своєчасно визначати причину їх відсутності та 

вимагати від них відповідні документи (постійно); 

- Викладачам технікуму проводити додаткові консультації з навчальних 

дисциплін в групах, успішність в яких низька. згідно графіка проведення 

обов’язкових консультацій на ІІ півріччя 2017/18 н.р. 

- Посилити роботу з батьками студентів, які мають низькі оцінки за 

результатами навчання (класним керівникам  постійно). 

 

3.1 Затвердити наступні кандидатури голів ДКК  з установленням 

відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог ОПП та присвоєння 

їм кваліфікації за ОКР “ молодший спеціаліст ” у 2018 році: 

  - Герасим Ганна Станіславівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри технології консервування Одеської національної академії харчових 

технологій – голова ДКК спеціальності 5.05170110 “Зберігання, 

консервування та переробка риби і морепродуктів ” 

- Василенко Дмитро Кузмич, директор Одеської суднохідної 

риболовної компанії -  голова ДКК спеціальності 5.09020102 “ Експлуатація 

техніки промислового рибальства та аквакультури ” 

- Шекк Павло Володимирович, доктор біологічних наук, декан 

факультету “Водні біоресурси і аквакультура” Одеського державного 

екологічного університету - голова ДКК спеціальності 5.09020101 

“Рибництво і аквакультура ” 

- Задорожна Олена Юріївна, заступник начальника фінансового 

управління, начальник бюджетного відділу Б-Дністровської міської ради - 

голова ДКК спеціальності 5.03050901 “Бухгалтерський облік” 
 

4.1 Затвердити Правила прийому до Державного вищого навчального закладу 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» у 2018 році 

 

5.1 Затвердити  наступні Положення для забезпечення освітнього процесу у 

технікумі у відповідності з нормативними документами МОН України: 

-«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у ДВНЗ «Б-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум» 

- «Положення про порядок створення та організацію роботи Державної 

екзаменаційної комісії у «Б-Дністровський морський рибопромисловий 

технікум», який здійснює підготовку спеціалістів за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодшого спеціаліста» 

- «Положення про  проведення директорських контрольних робіт у ДВНЗ «Б-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

- «Положення про  порядок переведення відрахування та поновлення 

студентів  ДВНЗ «Б-Дністровський морський рибопромисловий технікум» 



- «Положення  про академічні відпустки та повторне навчання у ДВНЗ «Б-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» 
 

6.1 Довести до відома студентів графік проведення ДКР у ІІ півріччі 2017-

2018 н.р. 

6.2 Головам ЦМК забезпечити наявність Пакетів ДКР дисциплін  до 

26.01.2018 
 

 

 

Директор  технікуму                                                   Л.М. Бурдюжа   
 


