Рішення педради №4
від 20.01.2016
1 З 1 березня2016 року розпочати роботу над приведенням навчальних
планів всіх спеціальностей у відповідність з вимогами Галузевих стандартів
вищої освіти та Закону України «Про вищу освіту».
Відповідальні: Заст. директора з НР Бурдюжа Л.М., зав.відділеннями: Безрук
І.Ж., Кобальчинська Л.П., Сатулов В.К., Голови ЦМК до 20 квітня 2016року
2 Переможцям внутрітехнікумовських олімпіад, конкурсів прийняти участь у
проведенні обласних :
олімпіад з навчальних предметів, (викладачі загальноосвітніх предметів,
голови ЦМК)
згідно графіка проведення
конкурсі кабінетів (завідуючій кабінетом української літератури Рєка
О.П., кабінету економіки – Скиба Н.В., методист технікуму Шамота Л.Ф.),
згідно графіка проведення,
конкурсі «Викладач року -2016» (викладач фізики Завгородня І.П.)
згідно графіка проведення.
Конкурсі бібліотек (зав.бібліотекою Штифанюк Л.В.)
згідно графіка проведення
3 Вважати результати екзаменаційної сесії задовільними, але :
Класним керівникам 221, 222, 231, 232 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 2015/16 н.р.
Продовжувати взаємозв’язок з батьками студентів, які мають низькі
оцінки за результатами навчання (класні керівники постійно).
Бурдюжі Л.М. підготувати проект наказу про відрахувати студентів, які
мають більше 4 незадовільних оцінок:
111група - Артьомова О.О.
212 група – Дорожняк Є.О.
222 група - Шлепак М.І.
232 група - Гребенчукова М.Є., Кожокаря Р.С. () (до 22 січня 2016року)
Бурдюжі Л.М.
до 25.01.2016 року скласти індивідуальний графік
повторного вивчення навчальних дисциплін студентам, які мають до 4
незадовільних оцінок .
4 Голові ЦМК технологічних та хімічних дисциплін Стояновій Є.А. здати в
навчальну частину до 1 лютого 2016року Пакети засобів діагностики якості
вищої освіти для випускників спеціальності «Зберігання, консервування та
переробка риби і морепродуктів» денної і заочної форми навчання.
5 Зав. відділення з практичного навчання Федорову М.Г. продумати план дій,
спрямованих на розширення баз практики для студентів спеціальності

«Рибництво і аквакультура» та продовжити пошуки баз практики для студентів
спеціальності «Експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури»
5 Запровадити Форму № Н-6.03 щоденника практики з ІІ півріччя 2015/16
н.р. для студентів, які будуть направлятися на виробничу практику.

