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РОЗДІЛ 1  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

Технікум є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації. Він  

розпочав свою діяльність у 1945 році і є єдиним ВНЗ в Україні, який готовить 

фахівців рибалок. За 70 років свого існування технікум підготував 15214 фахівців 

для рибної промисловості країн СНД, а також  279 випускників із 27  країн 

Африки, Азії та Латинської Америки.  Більше 1200 студентів одержали диплом з 

відзнакою.                                          

  Технікум здійснює підготовку фахівців  за освітньо - кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання відповідно 

Ліцензії ( серія АЕ № 636042 дата видачі 10.03.2015): 

 

     Код та найменування напряму підготовки  

(спеціальності) 

Кваліфікація згідно з 

класифікатором 

професій 

ДК 003:2010 

5.03050901 Бухгалтерський облік бухгалтер 

5.05170110 Зберігання, консервування  та     переробка 

риби і морепродуктів 

Технік – технолог з  

переробки риби і  

морепродуктів 

5.09020101 Рибництво та   аквакультура Технік - рибовод 

5.09020102  Експлуатація     техніки     промислового                   

рибальства та аквакультури  

Технік    з             

промислового 

рибальства 
 

Примітка: за заочною формою навчання відсутній прийом на підготовку за спеціальністю  

«Бухгалтерський облік». 

 

РОЗДІЛ 2  ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

2.1 Кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти  

 

Педагогічний колектив технікуму визначив для себе науково-методичну 

проблему: «Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність 

викладача до формування життєвої і професійної компетентності майбутніх 

фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства», яку вирішують 44 

викладача, з них: 1 - «Заслужений працівник освіти України», 1 – «Відмінник 

освіти України», 8 – «викладачів-методистів» : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 Штатна  чисельність педагогічних 

працівників: 

Кількість  Частка, %  

 Всього  

з них :  -   вищої категорії 

            -  першої категорії   

            -  друга категорія 

            -  категорія спеціаліст                                         

44 

29 

10 

5 

- 

100 

 

 

 

 

66 

22,7 

11,3 

2 Кількість сумісників , всього 

в т.ч. кандидатів наук 

1 

- 

 

 

На денній формі навчання існує 3 відділення, 4 спеціальності (вище 

перераховані) та 9 циклових(предметних) комісій: 

- ЦМК гуманітарних дисциплін; 

- ЦМК бухгалтерських дисциплін; 

- ЦМК технологічних та хімічних дисциплін; 

- ЦМК природничо-математичних та технічних дисциплін; 

- ЦМК іхтіологічних та біологічних дисциплін; 

- ЦМК соціально-економічних дисциплін; 

- ЦМК промислового рибальства; 

- ЦМК фізичного виховання та захисту Вітчизни; 

- ЦМК англійської мови.  

Питаннями організації освітнього процесу  у Технікумі займається весь 

педагогічний колектив, студентська рада, профспілки працівників технікуму та 

студентства, комісія з питань правопорушень.  

Наші викладачі є розробниками  Галузевих стандартів вищої освіти України 

за спеціальностями «Експлуатація техніки промислового рибальства та 

аквакультури», «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів», а 

також спів розробниками ГСВО України для спеціальності «Рибництво та 

аквакультура».  Викладачі технікуму: Вітченко О.Г, Копилов Я.М., Михайлова 

О.Ф., Єфименко А.П., Опацька Е.М. - автори підручників. 

У технікумі велику увагу приділяють проведенню навчальної та виробничої 

практик, де студенти набувають практичних професійних навичок. Місцями 

практики забезпечені всі студенти технікуму. Створена база даних робочих місць і 

місць практик. Так, технологи і промрибалки забезпечені плавальною практикою 

на суднах як вітчизняних, так і іноземних компаній, а також в організаціях 

прибережного лову риби. Місцями практики є міста: Одеса, Бердянськ, Маріуполь, 

Ізмаїл, Херсон, Білгород – Дністровський та інші.  

Діяти та працювати в морі в складних умовах важко без відповідної фізичної 

і психологічної підготовки. Вся спортивно-масова робота під керівництвом 

Логачова Г.І. направлена на формування у студентів фізичного загартування, 

спритності та силової міцності. Цьому сприяють навчальні заняття, спортивні 

секції. Команди спортсменів технікуму  беруть участь в міських, обласних та 

регіональних  змаганнях. Студенти нашого технікуму під керівництвом викладача 

Гончарука М.О. на протязі 5 років виборюють призові місця серед вищих 
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навчальних закладів освіти 1-2 рівня акредитації Одеської області з військового 

багатоборства. 

Традиційними є виховні заходи до Дня знань, Дня працівників освіти, 

Жіночого свята,  Кращий за професією, свята Перемоги, до Дня відкритих дверей, 

свято Останнього дзвоника, а також проведення  читацьких конференцій, зустрічей  

з випускниками технікуму, спортивних змагань  тощо. 

 

2. 2 Контингент студентів за формами навчання та джерелами фінансування 

      

На 01.05.2016 року в технікумі навчається 399 студентів в т.ч. за 

спеціальностями та формами навчання: 

-  на денній формі навчання -  377 студентів, з них 120 за контрактом, 

-  на заочному відділенні – 22 студент, з них за контрактом 22 особи.  

 
№ 

п/п 

Код та напрям 

підготовки 

Номер 

спеціальності 

Спеціальність Кількість студентів 

денне заочне 

бюджет конт-

ракт  

бюджет конт-

ракт 

1. 6.090201 

Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

5.09020101 

 

Рибництво та 

аквакультура 

49 2 --- 11 

2. 6.090202 

 

Рибальство 

5.09020102 Експлуатація 

техніки 

промислового 

рибальства та 

аквакультури 

118 53 ---- 10 

3. 6.030509 

Облік і аудит 

5.03050901 

 

Бухгалтерський 

облік 

6 51 ---- ---- 

4. 6.051701 

Харчова 

технологія 

та інженерія 

5.05170110 

 

Зберігання, 

консервування та 

переробка риби і 

морепродуктів 

84 14 ----- 1 

 ВСЬОГО:  
 

257 120 ---- 22 

 

 

2.3 Матеріально-технічна база  
 

Технікум має будівлі загальною площею 14326 кв. м з прилеглими до них 

територіями: 2 будівлі навчальних корпусів, в якому є 38 групових аудиторій, 4 

лекційних аудиторії, 13 лабораторій та навчально-виробничих майстерень, 

спортивна зала, їдальня, актова зала, бібліотека, читальна зала, гуртожиток. 

Середня навчальна площа на 1 студента складає 24 кв.м. Технічний стан 

навчальних кабінетів і лабораторій відповідає санітарно - гігієнічним вимогам та 

вимогам з охорони праці і техніки безпеки.  
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Технікум має спортивний комплекс для проведення занять з фізичного 

виховання і спорту. Для проведення занять в зимовий період використовується 

власна спортивна зала та орендований легкоатлетичний манеж міського стадіону, 

який розташований поряд з технікумом.  

Створена у технікумі матеріально-технічна база відповідає вимогам 

стандартів вищої освіти. Кабінети і лабораторії оснащені сучасним обладнанням, 

механізмами і комп’ютерною технікою. В технікумі створені полігон знарядь 

рибальства, цехи в’ялення та копчення риби, лінія випуску консервів на судні, 

тренажер тралового лову , аналогу якому не має в країнах СНД.          

Моделі знарядь рибальства, виконані студентами технікуму, є щорічними 

експонатами міжнародної виставки «Агро» в м. Києві. 

Всі споруди знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані і 

підключені до центральної мережі теплопостачання, водопроводу, каналізації, крім 

того будівлі навчальних корпусів забезпечені теплом від своєї котельні. 

За звітний період в усіх будівлях здійснено значний обсяг поточного 

ремонту. Кожен рік проводиться ремонт навчальних аудиторій, кабінетів, 

лабораторій. Для здійснення освітнього процесу майже за кожною дисципліною  

закріплені обладнані кабінети і лабораторії. Навчальні аудиторії, кабінети, 

лабораторії укомплектовані необхідними меблями, приладдям, технологічним 

устаткуванням, підключені до Internet – мережі, мають можливість встановлення 

мультимедійних установок. Два сучасні комп’ютерних класи ; структурні 

підрозділи оснащені персональними комп’ютерами,забезпечені принтерами , 

сканерами. 

Технікум має їдальню. Приміщення та площа харчового блоку відповідають 

ДСАНІП 5.5.2.008-01; має необхідне  технологічне обладнання, посуд та  інвентар в  

достатній кількості, що    відповідає  гігієнічним  правилам. 

Облік обладнання, меблів, приладів і всіх інших матеріалів ведеться 

бухгалтерією технікуму і кожним  лаборантом  з щорічною інвентаризацією. 

Зусиллями адміністрації, провідного спеціаліста з охорони праці, 

господарської частини забезпечено постійний контроль за інженерно-технічним 

станом  будівель, обладнань і приладів. Оперативна інформація з цих питань 

розглядається на засіданнях адміністративної ради та педагогічних радах. Випадки 

порушень техніки безпеки відсутні. 

Згідно вимог навчальних планів і програм, забезпеченість обладнанням, 

приладами та інструментарієм становить 100 % . 

Бібліотека є одним з головних структурних підрозділів технікуму Бібліотека 

має абонентний відділ, читальну залу на 100місць та 2 книгосховища. Загальний 

книжковий фонд бібліотеки  становить 49779 примірників, з них: навчальної 

літератури – 32131, наукової – 3144,  художньої – 12681, періодичної – 1823. 

Книжковий фонд  бібліотеки в цілому  забезпечує  навчальний процес.   

Студенти технікуму повністю забезпечені проживанням в гуртожитку 

квартирного типу, який був введений в експлуатацію 1993 році, в кімнатах якого 

проживають по 2-3 особи. Під керівництвом вихователів студенти навчаються 

спілкуванню, толерантності, самообслуговуванню та збереженню державного 

майна. 
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2.4 Навчально –методичне та інформаційне забезпечення освітнього 

процесу 

 

Навчальний процес у Технікумі здійснюється  у відповідності до: 

- Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» (затвердженого 

01.07.2014року).  

- Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996р. №1074 «Положення 

про державний вищий заклад освіти».  

- Наказів Міністерства освіти і науки України: 

• від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів»;  

• від 31.07.1998 № 285 «Про порядок розробки складових нормативного 

та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»; 

• від 08.04.1993р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України». 

  - Установчих та регламентуючих документів: 

• Статуту ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий 

технікум»; 

• «Положення про організацію освітнього процесу у державному вищому 

навчальному закладі «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий 

технікум»,  затвердженого протоколом засідання педагогічної ради від 18.02.2015 

№ 5. 

Науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу у 

технікумі є необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки молодшого 

спеціаліста. 

Підставою для підготовки навчально-методичного забезпечення у технікумі є 

державні та галузеві стандарти вищої освіти, навчальний план.  

Роботу педагогічного колективу  технікуму протягом 2015-2016 

навчального року було спрямовано на продовження реалізації науково-методичної 

проблеми  «Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність 

викладача до формування життєвої і професійної компетентності майбутніх 

фахівців в умовах сучасного інформаційного суспільства»  

Діяльність методичної роботи здійснювалась за такими основними 

напрямами: 

науково-методичне забезпечення навчальних предметів; 

трансформування наукових ідей у педагогічну практику; 

науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, 

наукові пошуки та експериментальна робота; 

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку 

освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-

педагогічних наук. 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 

керівництва методичною роботою в технікумі організовано роботу науково — 

методичної ради, циклових комісій з навчальних дисциплін, спланована їх робота. 
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15 червня 2016 року на засіданні науково-методичної ради технікуму підведені 

підсумки методичної роботи. 

Всі викладачі працюють над індивідуальними методичними проблемами, 

які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів. 

Розвиткові творчої активності викладачів сприяло і застосування активних форм і 

методів роботи: майстер-класи, педагогічні читання ( обговорення статей, науково 

— методичної літератури),  участь в наукових конференціях. 

 Реалізуючи методичну роботу, викладачі циклових комісій залучались до 

розробки навчальних планів, обговорювали питання забезпечення дисциплін 

методичною літературою, питань аналізу взаємовідвідування занять, питань 

впровадження міжпредметних зв’язків в навчальну діяльність, друку фахових 

праць з обраної тематики, а саме: 

Реєстр друкованих статей викладачів «Б-Дністровського морського рибопромислового 

технікуму»      

 
№           Прізвище, ім’я, по 

батькові  викладача 

Місце друку, дата Статус, тема заходу Тема статті 

2015 рік 

1 Єфименко А.П. м. Одеса, 24-25 жовтня 

2015 р. 
«Сучасна освіта і 

наука в Україні: 

традиції та інновації» 

Видавництво «Нова 

освіта», м. Запоріжжя 

«Особенности кройки 

сетных пластин  с 

квадратной ячеёй» 

 

2 Гладіна В.Л. м. Хмельницький, 

жовтень 2015 року 
ІІ міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасна педагогіка: 

теорія, методика 

практика» 

Розділ: Теорія та 

методика навчання 

«Методика та 

організація проведення 

віртуальних 

лабораторних робіт» 

3 Безрук І.Ж. м. Хмельницький, 

жовтень 2015 року 
ІІ міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасна педагогіка: 

теорія, методика 

практика» 

Розділ: Теорія та 

методика навчання 

«Функції оцінювання  

знань студентів» 

4 Шамота Л.Ф. Науково-методичний 

журнал "Відкритий урок: 

розробки, технології, 

досвід" видавництва 

"Плеяди"  які 

опубліковані у №11-

12/2015 (листопад-

грудень 2015). 

 Інтернет-Форум 

педагогічних ідей; 

рубрика «Досвід 

викладача» 

 

Розробка заняття з 

англійської мови 

«Кіно.Телебачення» 

 10-11 клас 

5 Шопська Т.О. Науково-методичний 

журнал "Відкритий урок: 

розробки, технології, 

досвід" видавництва 

"Плеяди"  які 

опубліковані у №11-

12/2015 (листопад-

грудень 2015). 

 

Інтернет-Форум 

педагогічних ідей; 

рубрика «Досвід 

викладача» 

 

Розробка заняття з 

англійської мови 

«» 

 10-11 клас 
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6 Корецька Н.С., 

Рачицька Т.Ф. 

Науково-методичний 

журнал "Відкритий урок: 

розробки, технології, 

досвід" видавництва 

"Плеяди"  які 

опубліковані у № /2015 ( 

2015). 

Інтернет-Форум 

педагогічних ідей; 

рубрика «Досвід 

викладача» 

 

Розробка бінарного 

позаудиторного 

заняття   

«Математики і лірики. 

Дискусія триває» 

7 Бурдюжа Л.М. 

Смірнова Н.Г. 

ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний 

університет», м. Херсон, 

02-03 липня 2015р. 

Науково-методичний 

семінар 

Доповідь: «Методичне 

забезпечення 

практичної підготовки 

молодших спеціалістів 

для рибного 

господарства» 

2016 рік 

7 Юр’єв Л.В.  м. Київ, 25-26 березня 

2016 
ІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Проблеми та 

перспективи розвитку 

освіти 

«Необхідність 

використання 

термінологічних 

словників у 

професійному 

навчанні» 

8 Александрова І. О.   м. Миколаїв, 14-15 

листопада 2015 року 

ІХ Всеукраїнської  

науково-практичної 

конференції за 

дистанційною формою 

«Актуальні проблеми 

педагогічної науки» 

розділ «Інноваційні 

процеси та педагогічні 

технології в освіті». 

Видавництво «Нова 

освіта», м. Запоріжжя 

«Активізація 

навчального процесу 

через використання 

блок-схем, як 

сигнально-

інформаційних методів 

навчання»  

 

 

На належному рівні підготовлено і проведено виставки результативності 

методичної роботи циклових комісій.  Протягом року на кожній цикловій комісії 

здійснювався огляд програмно-методичного забезпечення, різноманітних видів 

діагностики навчальних досягнень студентів. 

Були проведені методичні Тижні циклових комісій. Програмою «Тижнів» 

передбачено різноманітну позанавчальну студентську діяльність: проведено 

предметні олімпіади, конкурси, виставки творчих робіт студентів, клубів 

позанавчальної діяльності, диспути, фахові студентські читання та інші види 

науково-творчої та навчальної діяльності студентів, що відображено у творчих 

звітах відповідно вимог, які викладені у  Положенні про предметну циклову 

комісію. 

Результати цієї роботи, досягнення та недоліки розглядались на засіданнях 

циклових комісій. 

У методичному кабінеті технікуму зібрані всі  зразки  методичних розробок 

лекцій, семінарських, практичних та лабораторних занять, матеріали контролю 

знань,  матеріали роботи семінарів молодого викладача, педагогічної майстерності 

викладачів, вивчення та  розповсюдження  передового досвіду викладачів в 

письмовому  вигляді, а також в електроннім варіанті. 
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У методичному кабінеті  ведеться облік поточної  та звітної документації, 

надходження та видачі  методичних матеріалів, написаних викладачами технікуму,  

підготовлені матеріали  “На допомогу куратору групи”, “Нові технології 

навчання”, ведеться картотека «Проблеми сучасної педагогіки, творчі пошуки 

викладачів”. 

Вся методична документація оформлена згідно з сучасними вимогами і 

систематизована за напрямками: 

- організація та методика проведення лекцій; 

- організація та методика проведення практичних робіт; 

- організація та методика проведення лабораторних робіт; 

- організація та методика проведення самостійної роботи; 

- організація та методика проведення семінарських занять; 

- організація та методика проведення курсового проектування; 

- організація та проведення екзаменів , заліків; 

- упровадження в навчальний процес нових технологій навчання; 

- на допомогу куратору групи; 

- організація роботи циклових комісій; 

- планування роботи кабінетів та лабораторій; 

- науково-методичне забезпечення предметів; 

- організація  контролю знань та інше. 

  

Повнота та якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

цілком залежить від  роботи бібліотеки технікуму, яка спрямована на забезпечення 

навчально-виховного процесу. З цією метою увага приділена якості формування 

фонду до профілю технікуму.  

 Станом на 01.01.2016 року книжковий фонд бібліотеки становить 51600 

екземплярів,в тому числі 45266 підручників. Бібліотека одержує 28 назв 

періодичних фахових видань. За останній рік книгозбірня поповнилася новими 

довідковими виданнями питань педагогіки, психології, мовознавства, 

літературознавства, історії України, правознавства, художньою літературою,   

підручниками для вищих навчальних закладів та загальноосвітньої підготовки 

згідно з навчальними планами та програмами, а саме 42 найменування підручників. 

Разом з навчальним закладом бібліотека розвивається й оновлюється. 

Відповідно до потреб навчального процесу змінюється тематика 

комплектування, розширюється інформаційна база, оновлюється книжковий 

фонд. Нині бібліотека є навчальним, інформаційним, культурно-просвітницьким 

підрозділом технікуму, основне завдання якого - забезпечення повного, 

високоякісного й оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

викладачів та студентів. Зростає кількість відвідувань, покращилася 

матеріальна база, змінилася її структура. Запроваджуються інформаційно-

комунікаційні технології. Інформаційне ядро бібліотеки - система каталогів і 

картотек. Бібліотека чимало робить для розкриття своїх фондів та популяризації 

книги всіма методами й засобами бібліотечної роботи. Для забезпечення 

інформаційних запитів викладачів технікуму використовуються різні форми й 

методи індивідуальної та масової інформації і пропагує бібліотечно-бібліографічні 

та інформаційні знання серед викладачів. Тут завжди можна знайти відповідь 

на будь-яке питання, одержати кваліфіковану допомогу фахівця, готуючись до 



11 

 

виступу, доповіді, заліку: скласти список літератури до курсової роботи чи 

реферату. 

У читальній залі постійно організовуються книжкові виставки, тематичні 

огляди літератури, зокрема: Постійно функціонують «Нові надходження 

періодики». «Роботи викладачів нашого технікуму», «Література рідного краю», 

«Нова література». «Книги про моряків та море». «Жити в гармонії з природою». 

«Вічне слово Кобзаря» «Біле старовинне місто». стенди «На допомогу студенту», 

«На допомогу викладачам» ,«Про цікаве на планеті у журналі та газеті»,  ін. 

Бібліотека діє як просвітницький центр, відгукуючись на видатні події й 

знаменні дати, є учасником різноманітних заходів, бере участь у проведенні міських 

та обласних семінарів Педагогічних та бібліотечних працівників. Характерним для 

роботи бібліотеки є співпраця з цикловими комісіями викладачами технікуму. Це 

стосується питань комплектування фонду. інформації про нові надходження, 

порад з добору літератури до семінарських та практичних занять, проведення 

бібліографічних оглядів на засіданнях комісій та ін. 

Співробітництво педагогічного колективу з бібліотекою базується на взаємній 

інформації, взаємодопомозі. Спільна робота починається з планування. Всю 

свою роботу бібліотека старається узгоджувати з навчальними планами. 

оформляємо в бібліотеці книжкові виставки. Вся масова робота бібліотеки та 

технікуму проводиться в координації з педагогічним колективом. Працівники 

бібліотеки намагаються створити такі умови, щоб кожен користувач отримав 

необхідну інформацію, розвивав свої творчі здібності, прагнув частіше 

користуватися послугами бібліотеки. 

Працівниками бібліотеки здійснюється підбір літератури для самостійної 

роботи, підготовки лекцій, рефератів, курсових і дипломних ,виховних заходів. 

Створили тематичні папки на допомогу кураторам в проведенні виховних годин, 

відкритих занять. Постійно вивчаються запити читачів. 

Проводяться дні інформації на відділеннях з різних дисциплін, де викладачі 

мають можливість дізнатися про кількість і назву навчальної і довідкової 

літератури з предметів, що надійшла останнім часом. 

Робота бібліотеки була спрямована на забезпечення повного оперативного 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, сприяння всебічному 

розвитку особистості, виховання кращих громадських якостей і патріотичної 

свідомості студентів, прищеплення любові до обраної професії утвердження 

принципів загальнолюдської моралі і доброти. Довідково-інформаційне та 

бібліографічне обслуговування здійснюється за трьома напрямами: індивідуальне, 

групове і фронтальне. На індивідуальній інформації покладені всі викладачі  

технікуму. Індивідуальне забезпечує безпосередній і систематичний контакт 

бібліотекаря з педагогом. На групову інформацію покладені всі голови  циклових 

комісій і постійно надається інформація щодо найновіших досягнень в галузях 

технології переробки риби, бух. обліку, розведення риби  тощо. 

 

2.5 Показники якостсті підготовки студентів 

 
Освітня діяльність з підготовки фахівців проводиться на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за  напрямком 6.090201 “Водні 

біоресурси та аквакультура ”. 
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На даний час підготовка фахівців у технікумі здійснюється у відповідності з 

існуючими ліцензіями. 

На підставі  навчальних планів, типових навчальних програм,  викладачами 

складені  робочі навчальні програми, які містять виклад конкретного змісту 

навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми  та засоби поточного 

контролю, самостійну  роботу, навчальну та методичну літературу. Робочі 

навчальні  програми, як і інші складові навчально-методичного забезпечення 

предметів, розглянуті на засіданнях циклових комісій та затверджені заступником 

директора з навчальної роботи.  Щорічно видаються накази  про діючі навчальні 

плани та програми. 

Особливості нових навчальних планів доводяться до відома  викладачів на  

педагогічній раді, засіданнях циклових комісій. 

Графіки навчального процесу  для груп складені у відповідності з вимогами  

навчальних планів. 

Навчальний  процес  з підготовки  спеціалістів  проводиться у відповідності 

з  вимогами Конституції  України,  Указів  і  розпоряджень  Президента України,  

Декретів,  Постанов  та розпоряджень  Кабінету  Міністрів України, нормативних  

актів Міністерства освіти і науки та нормативних  документів  Міністерства  

аграрної політики України. 

Розклад занять складено у відповідності  до графіка  навчального  процесу  і 

робочих навчальних планів. Тижневе навантаження студента  складає 30-36 годин. 

Навчальна документація ведеться згідно з нормативними документами. 

Заняття в технікумі проводяться  державною мовою  за винятком окремих 

викладачів. Вся навчально-методична документація ведеться українською мовою. 

Теоретичні заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських занять. 

Лабораторні та практичні заняття проводяться в кабінетах і лабораторіях 

технікуму. Організовуються екскурсії на судна, рибоводні та рибообробні 

підприємства рибної промисловості. 

У відповідності з навчальними планами відведена певна кількість  годин на 

самостійну роботу студентів. З цією метою розроблені методичні розробки для 

самостійної роботи студентів з кожної дисципліни. 

Сучасні методи господарювання, що базуються на принципах ринкової 

економіки, передбачають наявність у молодших спеціалістів високих прикладних 

навичок і умінь, знання методів удосконалення виробництва та раціонального 

використання водних біоресурсів, прогнозування і аналізу господарської 

діяльності. Тому формування базових знань забезпечується системою лекційних, 

лабораторних, практичних, семінарських, системою самостійної роботи студентів. 

Навчальний процес в технікумі організовується з урахуванням 

педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази, методичної роботи 

викладачів та сучасних інформаційних технологій. 

  Курсові роботи і проекти є самостійною індивідуальною роботою студентів, 

що завершують комплекс теоретичної і практичної підготовки молодших 

спеціалістів і дозволяють визначити рівень загальних фахових знань. Рівень вимог 

до умінь і навичок студентів при виконанні курсових проектів і робіт відповідає 

кваліфікаційній характеристиці, що закладена в навчальному плані, відповідно до 

вимог  державного стандарту освіти. 
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Курсове проектування здійснюється відповідно до вимог «Положення про 

організацію курсового проектування в технікумі»,  тематика курсових проектів 

(робіт) відповідає завданням навчальних дисциплін і тісно пов’язана з потребами 

виробництва. Теми завдань для курсового проектування узгоджуються з головою 

циклової комісії і затверджуються завідувачем відділення. В технікумі щорічно 

видаються накази про закріплення тем за студентами та їх керівників. Керівники 

курсового проектування складають графік його виконання і встановлюють термін 

виконання проектів (робіт).Склад комісій по захисту курсових проектів (робіт) 

призначаються наказом технікуму на початку навчального року. Навчальні заняття 

з курсового проектування проводяться за окремим  розкладом занять. 

Всі курсові проекти (роботи)складаються з пояснювальної записки та 

графічної частини,  вони виконуються з урахуванням відповідних стандартів для 

текстових документів та креслень. 

Теми і завдання курсових робіт і проектів розробляються викладачами 

спеціальних дисциплін і відповідають потребам рибної галузі регіону, що 

забезпечує тісний звязок між навчанням і виробництвом. 

Як загальний недолік при виконанні  ККР, курсових проектів і робіт є 

недостатня підготовка студентів з фундаментальних дисциплін (математики, хімії, 

біології), недостатнє знання української мови за середню школу. 

У 2016 році  викладачі технікуму розробили пакет комплексного 

державного екзамену у формі тестів, який розглянутий та ухвалений НМК  

Міністерства освіти і науки України. Тестовий державний екзамен є засобом 

об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо – професійної 

підготовки студентів. 

Необхідно відмітити, що тестовий екзамен є одним із методів оцінювання 

фахової компетентності випускників технікуму, який наближається до об’єктивних 

критеріїв, що відповідає теперішнім вимогам виробничників. 

Наші студенти на протязі останніх трьох  років активно брали    участь в 

обласних олімпіадах серед ВНЗ 1-2 рівня акредитації з багатьох дисциплін і 

зайняли призові місця: англійська мова, історія України, біологія, бухгалтерський 

облік, технічна механіка, хімія, основи філософії, креслення, світова література, 

комп’ютерна техніка та інші 

            Зв’язок з випускниками проводиться на традиційних (через 5 років) 

зустрічах в технікумі, а також на ювілейних зустрічах   свого заснування .  

 

РОЗДІЛ 3. ВИХОВНА РОБОТА ТА СТУДЕНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Виховна робота в технікумі здійснюється за вимогами законодавчих та 

нормативних документів: Закону України «Про освіту», «Про мову», «Про вищу 

освіту» зі змінами щодо питань студентського самоврядування, Концепції 

національного виховання студентської молоді та відповідно до інструктивних 

листів Міністерства освіти і науки України. 

Система виховної роботи спрямована на виконання мети, формування 

духовних цінностей українського патріота, виховання поваги і любові до рідної 

Батьківщини і українських традицій, почуттів власної гідності, честі, 
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самодисципліни, формування морально-етичної готовності студентів до виконання 

своїх професійних обов’язків. 

Виховна робота планується і здійснюється за такими основними напрямками: 

- організаційна робота; 

- національно-патріотичне виховання; 

- морально-правове виховання; 

- художньо-естетичне виховання; 

- формування здорового способу життя; 

- екологічне та громадське виховання; 

- трудове та фізичне виховання; 

- сімейно-родинне виховання та робота з батьками. 

Робота проводиться згідно загальнотехнікумівського плану, планів роботи 

студентської Ради технікуму , семінару класних керівників груп, плану роботи 

завідувачів відділеннями, завідувача бібліотекою та плану виховної роботи 

гуртожитку. 

Плани виховної роботи класних керівників студентських груп складаються 

на навчальний рік. 

Педагогічний колектив впроваджує у практику виховної роботи як 

традиційні, так і інноваційні форми та методи роботи: тематичні виховні години, 

інформаційні огляди преси, вечори відпочинку, зустрічі з відомими людьми, 

огляди - конкурси, спортивні змагання, фольклорні свята, інтелектуальні ігри, 

акції, круглі столи, диспути , конференції, предметні тижні, професійні конкурси, 

екскурсії, перегляд художніх та хроніко-документальних фільмів, зустрічі з 

представниками державних органів, працівниками правоохоронної сфери. 

Щомісячно проводяться традиційно загальнотехнікумівські заходи згідно 

плану виховної роботи: 

- Посвята першокурсників в студенти -  вересень; 

- Загальнотехнікумівський День здоров’я  - вересень; 

- Вечір знайомств з першокурсниками – жовтень; 

- Конкурс «Міс – Золота осінь» листопад; 

- День студентського самоврядування – листопад; 

- «Студентські роки-найкращі роки в житті» - листопад; 

- Конкурс «Козацькому роду-нема переводу» - грудень ; 

- Розважальна гра «Кохання з першого погляду»- лютий 

- Конкурс « Міс та Містер технікуму»- лютий ; 

-    Вечори іменинників - «Зичимо щастя»;                                                

-   Святкові вогники до Дня Перемоги та до Дня 8 Березня  із запрошенням 

ветеранів  війни та праці -  березень, травень; 

- Шоу  програма – «Дебют першокурсника. Будьмо знайомі» - жовтень; 

- Новорічні вечорниці – січень; 

- Професійні конкурси «Кращий за професією», «Кращі знавець предмета»; 

- Святкові концерти: до Днів працівника освіти, студентів, Перемоги у 

Другій світовій війні над нацизмом; 

- Години народознавства: «Колядки та щедрівки нашого краю», «Великдень 

– найбільше християнське свято», «Свято української народної календарно - 

обрядової пісні», «Різдвяний стіл»; 

- Виставка конкурс «Барви осені» - жовтень; 

- Конкурс « Ми – за здоровий спосіб життя!» - квітень та інші. 
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Окрема увага приділяється проведенню організаційно – виховної роботи в 

студентському гуртожитку. Вихователі та студентська рада проводять такі форми 

роботи, як огляди - конкурси на кращу кімнату та кращий поверх. 

Дієву допомогу студентам як у підготовці до занять, виховних заходів, так 

облаштуванні у гуртожитку надають викладачі технікуму та адміністрація, які 

здійснюють чергування у гуртожитку згідно з графіком та за необхідністю. Стан 

роботи в гуртожитку постійно контролюється адміністрацією технікуму і 

обговорюється на засіданнях педагогічної ради та засіданнях методичного 

об’єднання класних керівників академічних груп. 

Актуальні проблеми теорії і практики виховної роботи розв’язує методичне 

об’єднання класних керівників академічних груп, на яких вивчаються конкретні 

питання життя, умов побуту та дозвілля студентів. З метою поширення кращого 

досвіду виховної роботи постійно проводяться показові  виховні заходи в 

студентських групах. Розроблено відповідне методичне забезпечення виховної 

роботи, а саме: 

-     методичні рекомендації класному керівнику; 

-     методичні рекомендації з питань планування виховної роботи; 

-     тематичні збірки « На допомогу класному керівнику». 

Постійно функціонують взаємодії таких підсистем, як «класний керівник -  

батьки», «класний керівник – громадська організація», «класний керівник – 

класний керівник», «класний керівник – викладачі», «класний керівник та інші 

суб’єкти виховного процесу». 

Посилена увага приділяється пошуку та засвоєнню нових засобів впливу на 

студента, а також активізації відомих, перевірених часом форм виховної діяльності, 

тобто використання найкращих досягнень минулого. 

В технікумі розроблено та постійно впроваджуються заходи, які сприяють 

реалізації навчально – виховної мети а саме: 

- спрямовані на роз’яснення ідейної  суті державних символів і правил їх 

використання; 

- по впровадженню національного виховання у навчально – виховному 

процесі; 

- щодо поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально – 

виховного процесу; 

- щодо надання належних умов проживання, навчання та відпочинку 

студентів; 

- щодо проведення профілактичної роботи з попередження захворювання на 

туберкульоз серед студентів технікуму; 

- щодо запобігання правопорушень серед студентів; 

- щодо роботи зі студентами пільгових категорій; 

- щодо виконання регіональної Програми з попередження розповсюдження 

наркоманії; 

- щодо засади запобігання та протидії корупції в технікумі; 

- щодо запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД); 

- щодо протидії тероризму, посилення громадської безпеки, захисту життя і 

здоров’я громадян; 

- щодо проведення антинікотинової інформаційно  освітньої та 

профілактичної роботи серед студентів технікуму. 
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В технікумі працює рада з профілактики правопорушень серед студентської 

молоді за підтримки представників юстиції та кримінальної міліції. 

На відділенях працюють  такі предметні гуртки: 

«Юний біолог», «Дивослово», «Гідробіолог», «Іхтіолог», «Еколог», 

«Правознавець»,  «Історії України». 

Однією із складових частин навчально – виховного процесу є студентське 

самоврядування – важливий фактор розвитку і модернізації суспільства, виявлення 

потенціальних лідерів, напрацювання навичок  управлінської та організаційної 

роботи в колективі. 

Головне завдання нашого студентського самоврядування – дати можливість 

кожному студенту відчути, що саме він може приймати рішення, які важливі для 

власного колективу, академічної групи, відділення, колективу всього технікуму. 

Не менш важливою проблемою є навчити студентів відповідати за прийняті 

рішення. 

В технікумі діють такі органи студентського самоврядування: студентська 

Рада технікуму, студентська Рада відділень, студентська Рада гуртожитку. 

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на 

рівні відділень – академічна група, на рівні гуртожитку – кімната. 

Вищим органом студентського самоврядування технікуму є Конференція 

студентів, на розгляд якої виносять найважливіші питання студентського життя, 

визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування. 

Конференція студентів технікуму ухвалює Положення про студентське 

самоврядування технікуму, вносить зміни та доповнення до нього, визначає 

структуру та повноваження органів студентського самоврядування, заслуховує 

звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського 

самоврядування, обирає контрольно-ревізійну комісію, затверджує порядок 

проведення прямого таємного голосування органів студентського самоврядування 

на підставі доповіді центральної виборчої комісії студентської Ради технікуму.  

Вищим виконавчим і представницьким органом студентського 

самоврядування є студентська Рада технікуму. 

  До складу студентської Ради технікуму входять: 

- голова студентської Ради технікуму; 

- голови студентських Рад відділень; 

- голова студентської Ради гуртожитку; 

- секретар студентської Ради технікуму; 

- заступник голови студентської Ради технікуму; 

- відповідальний за організацію культурно-масових заходів; 

- відповідальний за популяризацію фізкультури та спорту; 

- відповідальний за навчально-виховний процес; 

- відповідальний за підтримку благодійності. 

Студентська Рада у своїй роботі керується «Положенням про студентське 

самоврядування», затвердженим Конференцією студентів технікуму ( Протокол № 

2 Державного вищого навчального закладу «Білгород – Дністровського морського 

рибопромислового технікуму» від 16.09.2015року). 

Рада дає можливість студентам реалізувати себе як особистість, де вони не 

лише навчаються , а й беруть участь у громадському житті технікуму. Щомісячно 

проводяться засідання Ради з питань успішності студентів, відвідування занять, 

затвердження плану роботи на місяць та організаційні питання щодо проведення 
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загальнотехнікумівських заходів. Двічі на рік підводяться підсумки про рейтингову 

успішність студентів Державного вищого навчального закладу «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум». 

Голова студентської Ради є членом педагогічної ради , де розглядаються 

питання організації навчального процесу, побуту студентів, дозвілля, соціального 

захисту тощо. 

Представники самоврядування є членами Ради профілактики правопорушень 

технікуму. 

Важливою складовою студентського самоврядування є діяльність студради 

гуртожитку, яка забезпечує дотримання Правил внутрішнього розпорядку та 

виконання положень Статуту технікуму. З метою підвищення якості житлово-

побутових умов, залучення студентів до покращення та вдосконалення умов 

мешкання ,проводиться конкурс – змагання на звання «Найкраща кімната» та 

«Найкращий поверх» гуртожитку. 

Студентська Рада має досить широкі межі своєї діяльності, а саме: 

-  стимулює студентів  до навчання; 

-  вимагає чіткого дотримання Правил внутрішнього розпорядку технікуму та 

проживання в гуртожитку; 

-  виступає, як дорадчий орган щодо прийняття будь – яких рішень стосовно 

студентів; 

- втілює в життя плани щодо вдосконалення навчального процесу, 

культурно-масової діяльності тощо. 

 

 

 

РОЗДІ 4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ  

 

Відповідно Колективного договору Державного вищого навчального закладу 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» на 2016-2019 р.р. 

Адміністрація та первинна профспілкова організація домовилися 

здійснювати постійний моніторинг дотримання вимог ст. 44 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії» стосовно відрахування роботодавцем 

коштів первинної профспілкової організації технікуму на оздоровчу, фізкультурну 

та культурно-масову роботу у розмірі 0,5% фонду оплати праці з віднесенням цих 

сум на валові витрати, а в бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових 

бюджетних асигнувань. 

Адміністрація технікуму забезпечує медичне обслуговування працівників 

технікуму, проводить періодично медогляди працівників, аналізує причини 

захворювання з тимчасовою і стійкою втратою працездатності, розробляє і 

здійснює заходи по її зниженню. 

Для оздоровлення працівників технікуму, забезпеченню літнього сімейного 

відпочинку, для працівників технікуму та їх дітей, адміністрація за рахунок 

позабюджетних коштів забезпечує утримання бази відпочинку «Дельфін».  

Надає працівникам та їхнім дітям путівки на лікування, відпочинок.  

Забезпечено в 2015 році на відпочинку 10 сімей, дітей в кількості 8 осіб. 

Направлено в оздоровчий табір згідно заяв працівників – 2 дитини.  
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Адміністрація утримує, в межах затверджених асигнувань, за рахунок коштів 

державного бюджету та позабюджетних коштів, керівників художньої 

самодіяльності та спортивних секцій.  

Відповідно до чинного законодавства щодо забезпечення студентів – сиріт, 

адміністрація організовує харчування студентів-сиріт або, за їх бажанням, виділяє 

їм наявні гроші за діючими нормативами на ці цілі, за рахунок бюджетних коштів.  

Виплачувати матеріальну допомогу при виході на пенсію відсотково за 

кожен рік роботи у технікумі працівникам при наявності коштів. 

Встановлена опіка над пенсіонерами технікуму і малозабезпеченими сім’ями 

працівників, надавати їм допомогу при наявності коштів, надавати пільгові путівки 

або матеріальну допомогу на лікування.  

Забезпечити сім'ї безкоштовно вугіллям за встановленою нормою 

пенсіонерів, сім'ї  загиблих на виробництві, малозабезпечених сімей.  

Виконується згідно заяв.  

Преміювати, нагороджувати цінними подарунками працівників  у зв’язку з 

особистими ювілеями, які працювали не менше 15 років при наявності коштів.  

Виконується регулярно згідно ювілейних дат.  

Виплачувати  працівникам матеріальну допомогу у розмірі посадового 

окладу у зв’язку з тривалою хворобою при наявності коштів.  

Виплачувати матеріальну допомогу працівникам технікуму на оздоровлення 

при наданні чергової відпустки.  

Виконується щорічно.  

Виплачувати матеріальну допомогу працівникам у разі суттєвої необхідності, 

при тяжкому матеріальному стані, у зв’язку з тривалою хворобою працівника та 

інші при наявності коштів.  

Надавати матеріальну допомогу на поховання працівників, членів їх сімей у 

розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Виконується частково за рахунок профспілкової організації технікуму.  

 

РОЗДІЛ 5. ФНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Виконання кошторису витрат за 2015 рік по технікуму 

Статті витрат 

Бюджет Спецкошти 

Затверджено 

кошторисом 

за рік 

Фактично 

виконано 

 

Затверджено 

кошторисом 

за рік 

Фактично 

виконано 

 

Заробітна плата 3862,6 3862,6 900,0 795,0 

Нарахування на 

заробітну плату 
1378,0 1378,0 330,0 248,8 

Придбання 

предметів і 

товарів 

- - 89,8 57,0 

Продукти 

харчування 
93,7 93,7 - - 

Медикаменти - - 2,0 2,0 

Поточний ремонт - - 31,0 30,0 

Оплата послуг - - 110,0 37,0 

Відрядження - - 30,0 16,0 

Оплата 866,0 866,0 460,0 150,0 
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енергоносіїв 

Придбання 

обладнання 
- - 10,0 2,0 

Інші витрати - - - - 

Стипендія 1270,0 1270,0 - - 

Всього 7470,3 7470,3 1962,8 1337,8 

 

 

 

 

виконання кошторису витрат за I квартал 2016 року по технікуму 

в тис. грн. 

Статті витрат 

Бюджет Спецкошти 

Затверджено 

кошторисом 

2016 рік 

Фактично 

виконано 

за І 

квартал 

2016 року 

Затверджено 

кошторисом 

2016 рік 

Фактично 

виконано 

за І 

квартал 

2016 року 

Заробітна плата 3795,9 773,4 1100,0 222,0 

Нарахування на 

заробітну плату 
831,4 163,5 240,0 54,0 

Придбання 

предметів і 

товарів 

- - 150,0 4,5 

Продукти 

харчування 
79,3 23,3 - - 

Медикаменти - - 5,0 - 

Поточний ремонт - - 50,0 - 

Оплата послуг - - 150,0 4,3 

Відрядження - - 40,0 3,0 

Оплата 

енергоносіїв 
849,0 160,6 550,0 26,0 

Придбання 

обладнання 
- - 10,0 - 

Інші витрати - - 105,0 2,5 

Стипендія 1362,2 300,8 - - 

Всього 6917,8 1421,6 2400,0 316,3 

 

 

 

 

В. о. директора технікуму  __________________________       А.В. Малішенко 
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