
Рішення педради №5 

від 16.03.2016 
 

1  Провести засідання атестаційної комісії І рівня 21.03.2016 та 

22.03.2016 Відповідальний: Малішенко А.В., голова атестаційної 

комісії  

2. Головам ЦМК, викладачі яких атестуються, взяти участь у 

засіданні та підготувати коротку інформацію про їх педагогічну 

діяльність за міжатестаційний період. 

Відповідальні: голови ЦМК     

3. Методисту технікуму, Шамоті Л.Ф., підготувати весь пакет 

документів для подання на їх обговорення атестаційною комісією 

ІІІ рівня Департаментом освіти і науки Одеської області,   

24.03.2016. 

4. Всім викладачам технікуму внести зміни у структуру 

навчальних занять, підходи викладання матеріалу та вибору засобів 

досягнення освітніх завдань з метою підвищення якісних 

показників навчання та сприяння  свідомого ставлення до навчання 

у студентів.  

Відповідальні: викладачі, постійно. 

5. Головам предметних циклових комісій на щомісячних 

засіданнях постійно проводити аналіз навчальної роботи викладачів 

профільних предметів за результатами проведеної атестації та 

розробляти заходи з покращення успішності студентів.  

Відповідальні: голови ЦМК, постійно. 

6. Викладачам систематично інформувати керівництво технікуму 

про факти порушення студентами навчальної дисципліни та про 

низьку поточну успішність. 

Відповідальні: викладачі, постійно. 

7. Завідуючим відділень Безрук І.Ж., Сатулову В.К. посилити 

контроль за своєчасним проведенням оцінювання успішності 

студентів  під час атестації.   

Відповідальні: завідувачі відділеннями, постійно. 

8. Заступнику директора з виховної роботи, Паламарчук В.В.,  

забезпечити підготовку та проведення Дня відкритих дверей 

(19.03.2016)  

Відповідальні: Заступник директора з виховної роботи, 

Паламарчук В.В., викладачі. 



9. Організовувати   профорієнтаційні заходи із запрошенням 

учнів 9-11 класів шкіл м. Б-Дністровського. (кожну середу до 01.05 

2016р. ) 

Відповідальні: Заступник директора з виховної роботи, 

Паламарчук В.В. , завідуючі відділеннями.  

10.Вважати роботу студентського самоврядування ВНЗ «Б-

Дністровського морського рибопромислового технікуму» 

задовільною. 

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ст.40 про 

фінансування студентського самоврядування в розмірі не менше 

0,5% від власних надходжень, отриманих від основної діяльності, 

надавати кошти студентському самоврядуванню технікуму з метою 

якісного проведення заходів. 

Відповідальний: директор технікуму Малішенко А.В. 

12. Прийняти та погодити нову редакцію Статуту державного 

вищого навчального закладу «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум». 

13. Направити нову редакцію Статуту навчального закладу на 

затвердження до Міністерства освіти і науки України.  


