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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання педагогічної ради №5  

від14.02.2018 
 

1.  Про стан підготовки засобів діагностики для визначення якості підготовки 

фахівців «техніків-технологів з переробки риби та морепродуктів» та графік роботи 

державної кваліфікаційної комісії.  Доповідач: Приймак В.М., голова ЦМК 

технологічних та хімічних дисциплін (до 10 хв.) 

2. Про поширення взаємозв’язків з роботодавцями щодо питань проведення практик.  

Доповідачі: Федоров М.Г.,  завідувач з вироб-практ навчання; Приймак В.М., Рубіна 

Г.Ф. (керівники практик навчання) (до 15 хв.) 

3. Про   результати діяльності студентського самоврядування технікуму за І півріччя 

2017-2018 н.р. з основних напрямів роботи. 

Доповідач: Куксенкова Х.В., голова студради (до 15хв.) 

4. Про стан підготовки до атестації викладачів у 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Бурдюжа Л.М.,  голова атестаційної комісії (до 5 хв.) 

5. Про затвердження внутрішніх Положень: Положення про рейтингове оцінювання 

педагогічної діяльності викладачів в ДВНЗ «Б-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум»; Положення про проведення відкритих виховних занять в 

ДВНЗ «Б-Дністровський морський рибопромисловий технікум» Доповідач: Сідюк О.В., 

заступник директора з Н.Р. (до 5 хв.) 

6. Різне  

 

  Рішення  

засідання педагогічної ради №5  

від14.02.2018 

 
1.1Ухвалити Пакети засобів діагностики якості вищої освіти для випускників 

спеціальності «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів» денної і 

заочної форми навчання. 

1.2 Голові ЦМК технологічних та хімічних дисциплін  Приймак В.М. здати в навчальну 

частину до 15.02.2018 р.  Пакети засобів діагностики якості вищої освіти для випускників 

спеціальності «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів» денної і 

заочної форми навчання. 

 

2.1 Вважати професійну адаптацію студентів такою, що відповідає освітньо-

кваліфікаційній характеристиці «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Рибництво та 

аквакультура» і «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 

випускових курсів. 

2.2  Продовжити пошук підприємств рибної галузі для розширення баз практик студентів 

всіх спеціальностей та укласти угоди до 01.04.2018 р.  

Відповідальний: Федоров М.Г.,  завідувач з виробничо-практичного навчання 

2.3 Забезпечити проходження переддипломної практики студентами спеціальності 

«Рибництво та аквакультура» та технологічної практики  студентами спеціальності 



«Бухгалтерський облік», «Експлуатація техніки промислового рибальства та 

аквакультури» відповідно до Графіка навчально-виробничого процесу у технікумі на 

2017-2018 н.р. Відповідальний: Федоров М.Г.,  завідувач з виробничо-практичного 

навчання 

2.4 До 01.05.2018 року закінчити роботу над оформленням наскрізних програм та робочих 

програм з навчальної практики для студентів ІІ курсів цих спеціальностей, які навчаються 

за навчальним програмами, затвердженими 2016 роком. Відповідальний: Федоров М.Г.,  

завідувач з виробничо-практичного навчання 

 

2.5 Взяти участь у щорічній Всеукраїнській виставці «Агро-2018» м.Київ з метою 

розширення зв’язків з головами підприємств рибної промисловості. Відповідальний: 

Єфименко А.П., викладач спец дисциплін промислового рибальства, травень 2018р. 

 

3.1 Вважати роботу органів студентського самоврядування ДВНЗ «Б-Дністровський 

морський рибопромисловий технікум» задовільною та такою, що відповідає вимогам 

Положення про студентське самоврядування у ДВНЗ «Б-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум». 

3.2 Підтримати пропозиції щодо впровадження нових видів роботи з метою 

профорієнтації, формування позитивного іміджу технікуму та вдосконалення освітнього 

процесу технікуму. 

 

4.1 Вважати роботу атестаційної комісії І рівня ДВНЗ «Б-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум» у період з 01.11.2017р. по 01.03.2018 р. задовільною 

4.2   Провести підсумкове засідання  про атестацію викладачів технікуму 20.03.2018р.:  

 ЦМК бухгалтерських  дисциплін: 

- Крижановська О.М., викладач спец дисциплін, на відповідність займаній посаді  та  

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії». 

 ЦМК гуманітарних дисциплін: 

- Степанова Т.О., викладач української мови та літератури, української мови (за 

професійним спрямуванням), на відповідність займаній посаді  та  раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 ЦМК англійської мови: 

- Шамота Л.Ф., викладач англійської мови, на відповідність займаній посаді та  раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  

  Відповідальний: Бурдюжа Л.М., голова атестаційної комісії 

4.3 Головам ЦМК Шопській Т.О., Корецькій Н.С., Земляній Н.М. підготувати звіти роботи 

та характеристики викладачів  за міжатастаційний період та здати їх методисту технікуму 

до 01.03.2018р. 

4.4 Викладачам Шамоті Л.Ф., Степановій Т.О. отримати Висновок від голів відповідних 

обласних методичних комісій ВНЗ І-ІІ р.а. Одеської області про їх роботу у між 

атестаційний період до 26.02.2018р. 

4.5 Методисту технікуму підготувати необхідний пакет документів викладачів, які 

атестуються  для проведення атестації під час засідань атестаційних комісій І та ІІІ рівнів. 

Відповідальний: Шамота Л.Ф., методист технікуму до 14.03.2018р. 

5.1 Затвердити внутрішні Положення: Положення про рейтингове оцінювання 

педагогічної діяльності викладачів в ДВНЗ «Б-Дністровський морський рибопромисловий 

технікум»; Положення про проведення відкритих виховних занять в ДВНЗ «Б-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

 

Директор  технікуму                                                   Л.М. Бурдюжа   

 


