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1  Загальна характеристика навчального закладу 

 

Державний вищий навчальний заклад «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум»  (далі – ДВНЗ «БДМРПТ») розташований за адресою: 

67700, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вулиця Незалежності, 

будинок 12; підпорядкований  Міністерству освіти і науки України; державна 

форма власності; рівень акредитації –  молодший спеціаліст (перший). 

ДВНЗ «БДМРПТ» надано право на здійснення освітньої діяльності, 

пов’язаної з наданням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної 

середньої освіти з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти 

студентами. 

Згідно з Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста, чинних Сертифікатів про акредитацію спеціальностей (термін дії до 1 

липня 2027 року) Державний вищий навчальний заклад «Білгород-Дністровський 

морський рибопромисловий технікум» проводить підготовку  фахівців за  

спеціальностями: 

 
№

 

п

/

п 

Шифр та найменування 

галузі знань згідно 

Переліку 2007 

Код та 

найменування 

спеціальності 

згідно  

Переліку 2007 

Шифр та 

найменування 

галузі знань згідно  

Переліку 2015 

Код та 

найменування 

спеціальності 

згідно  

Переліку 2015 

Ліцензовани

й 

обсяг 
Денна Заочна 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050901 

Бухгалтерський 

облік 

07 

Управління та 

адміністрування 

071 

Облік і 

оподаткування 

40 - 

2 0517 Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогосподарські 

продукції 

5.05170110 

Зберігання, 

консервування 

та переробка 

риби і 

морепродуктів 

18 

Виробництво та 

технології 

181 

Харчові 

технології 

60 15 

3 0902 Рибне 

господарство та 

аквакультура 

5.09020101 

Рибництво і 

аквакультура 

 

20  

Аграрні науки та 

продовольство 

207 

Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

 

 

 

110 

 

 

 

50 

0902 Рибне 

господарство та 

аквакультура 

5.09020102 

Експлуатація 

техніки 

промислового 

рибальства та 

аквакультури 

20  

Аграрні науки та 

продовольство 

207 

Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

  

Разом 210 65 
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Станом на 01.10.2018 року в ДВНЗ «БДМРПТ» навчаються за всіма 

спеціальностями та формами навчання 438 студентів, з них : 403 особи – за денною 

формою навчання, 35 осіб – за заочною формою навчання. 

Навчальний процес в ДВНЗ «БДМРПТ» реалізується кваліфікованим складом 

педагогічних працівників, який налічує 44 викладача. Серед них – 8 викладачів- 

методистів, 21 викладач вищої кваліфікаційної категорії, один з яких (Малішенко 

А.В.) має почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України», 9 

викладачів першої категорії, 4 викладача другої категорії та 2 викладача 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст». 

Діяльність ДВНЗ «БДМРПТ» спрямована на задоволення освітніх потреб 

людини, суспільства, держави відповідно Конституції України від 28.06.1996 р.; 

Законів України «Про освіту» від 06.09.2017 р. та «Про вищу освіту» від 

01.07.2014р.; Постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі 

змінами); від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти»; наказу Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження 

Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 

навчального закладу»; наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 

2017 р. № 1432 «Про визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» (із змінами); «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 р. за № 930 (із змінами); наказу Міністерства освіти і науки України від 

07.08.2002 р. за № 450 «Про затвердження норм часу і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової та організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти від 08.04.1993 р. № 93; 

Статуту Державного вищого навчального закладу «Білгород-Дністровський 

морський рибопромисловий технікум», затвердженого наказом Державного 

агентства рибного господарства України від 14.03.2014 р. № 114; Положення про 

організацію освітнього процесу у Державному вищому навчальному закладі 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум», затвердженого 

протоколом засідання педагогічної ради технікуму від 18.02.2015 р. № 5 та на 

підставі Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Концепція розвитку Державного вищого навчального закладу «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» на період з 2015 до 2025 

року затверджена протоколом педагогічної ради від 18.11.2015 р. № 3. 

Стратегічною метою розвитку технікуму за цією концепцією є забезпечення 

збереження потенціалу технікуму і подальший розвиток його навчальних та 

виховних функцій в інтересах розвитку особистості, суспільства, держави. 

Основним напрямком в роботі колективу є створення на рівні технікуму умов 

для посилення співпраці з бізнесом (ринком праці) з метою підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу для інноваційного розвитку міста, 

регіону, країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства у 
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кваліфікованих фахівцях. Рівень здобутих знань, умінь та навичок забезпечує їх 

компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

Структурними підрозділами технікуму є відділення, кадрова служба, 

бухгалтерія, адміністративно-господарська частина, бібліотека, циклові комісії 

тощо.  

Для забезпечення освітнього процесу створені та оснащені відповідно вимог: 

- кабінети і лабораторії для проведення навчальної та практичної підготовки, 

виховної роботи тощо; 

- бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів; 

- спортивна зала; 

- навчальні майстерні, полігон знарядь рибальства; 

- два комп’ютерні класи; 

- актова зала; 

- їдальня. 

Всі працівники структурних підрозділів працюють у відповідності із 

затвердженими Положеннями і посадовими інструкціями. 

 

2 Формування та збереження контингенту студентів 

 

Прийом вступників на навчання до технікуму здійснюється у відповідності з 

нормативними документами, такими як: 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про вищу освіту»; 

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017 р. № 599 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста в 2017 році»; 

- Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 27.07.2018 р. 

№ 814/А-2018 «Про внесення змін до додатка 2 до розпорядження голови ООДА 

від 03 липня 2018 р. № 683/А-2018 «Про  затвердження обсягу регіонального 

замовлення на підготовку фахівців у закладах вищої освіти Одеської області у 2018 

році»  ; 

- Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» в 2018 році; 

- Положення «Про приймальну комісію Державного вищого навчального 

закладу «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум», 

затвердженого рішенням педагогічної ради ( протокол від 18 січня 2017 року № 4). 

Організацію прийому забезпечує Приймальна комісія, яка працює відповідно 

до Положення «Про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум», планів та заходів 

її роботи. Вся робоча документація відповідає нормативним вимогам. Зарахування 

на навчання проводиться згідно Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий 

технікум» в 2017 році. Порушень законодавчих та нормативних актів при 

проведенні прийому не встановлено. Документація приймальної комісії ведеться 

українською мовою і відповідає прийнятим вимогам діловодства. 

Формування контингенту студентів починається з профорієнтаційної роботи, 

яка проводиться протягом року за формами: 
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 «День відкритих дверей» – декілька разів протягом року, під час яких 

майбутні вступники знайомляться з умовами прийому на навчання за 

спеціальностями, матеріально-технічною базою технікуму, соціально-побутовими 

умовами, крім того гості можуть поспілкуватись зі студентами, побачити виставку 

літератури, довідатись як організовано дозвілля студентів; 

екскурсії по технікуму школярів м. Білгород-Дністровський та прилеглих 

селищ; 

контакти по телефону та через мережу Інтернет з випускниками шкіл, 

відділами кадрів підприємств; 

реклама технікуму в засобах масової інформації; 

організація роботи циклових комісій в школах міста та районів Одеської 

області для проведення роз’яснювальної роботи серед учнів; 

кожен викладач технікуму проводить профорієнтаційні бесіди в школах   

м. Білгород-Дністровський та району. 

Важливим чинником ефективності профорієнтаційної роботи є її 

систематичність і чіткість організації. Необхідною умовою для успішного 

проведення профорієнтаційної роботи є глибока інформованість колективу щодо 

правил прийому, змісту та форм вступних випробувань. Ці питання систематично 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради, циклових (предметних) комісій, 

загальних зборах колективу. 

Державне замовлення прийому виконується щорічно, ліцензований обсяг не 

перевищено. Результати прийому вступників на навчання до технікуму наведені у 

таблицях. 

Прийом вступників у 2018 році 

 

Звітний рік: 2018 

Всього зараховано за денною формою навчання 97 

у тому  

числі: 

- за держзамовленням 71 

- за контрактом 26 

Всього зараховано за заочною формою навчання 6 

у тому  

числі: 

- за держзамовленням 0 

- за контрактом 6 

 

Конкурс вступників на денну форму навчання  

 

Звітний рік: 2018 

Державне замовлення 72 

Подано заяв 332 

Конкурс 4,6 
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Кількість зарахованих студентів пільгових категорій 

 

Звітний рік: 2018 

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування 2 

Діти-інваліди, інваліди І-ІІІ груп - 

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії ії соціального захисту»  

4 

 

Студенти відраховуються з технікуму переважно за неуспішність або за 

власним бажанням. 

 

Кількість відрахованих студентів 

 

Звітний рік: 2018 

денна 

форма навчання 

заочна 

форма навчання 

Всього: 51 8 

у тому числі по 

курсам: 

І курс 20 - 

ІІ курс 14 1 

ІІІ курс 14 7 

ІV курс 1 - 

 

Важливим завданням педагогічного колективу технікуму є робота зі 

збереження контингенту студентів. 

Для цього реалізуються наступні заходи: 

- знайомство зі студентами та їх родинами, анкетування студентів у перші 

місяці їх навчання; 

- індивідуальні бесіди викладачів зі студентами з метою вивчення особистості 

студента; 

- координація роботи викладачів, які працюють у групах, завідувачами 

відділень; 

- диференційний підхід до студентів з боку викладачів, класних керівників 

навчальних груп; 

- щоденний контроль відвідування занять студентами; 

- залучення студентів всіх курсів до роботи в органах студентського 

самоврядування, предметних гуртках, спортивних секціях, художній 

самодіяльності; 

- проведення поза аудиторних заходів, спрямованих на створення та розвиток 

колективу групи: «День здоров’я», «Козацькі ігри», День самоврядування, 

тематичні вечори тощо; 

- знайомство з правилами внутрішнього розпорядку технікуму, з традиціями 

технікуму; 

- запровадження впливу студентського самоврядування через проведення 

засідань Ради профілактики правопорушень, студентської ради, на яких 

заслуховуються студенти, що мають пропуски занять без поважних причин, 
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незадовільні оцінки за результатами місячної атестації, розробляються заходи щодо 

зміцнення дисципліни в групі та на відділенні тощо. 

Адаптація першокурсників здійснюється з метою вирівнювання їх стартової  

підготовки до рівня готовності засвоювати навчальний матеріал, передбачений 

стандартами вищої освіти. Для покращення рівня підготовки першокурсників 

протягом перших місяців навчання викладачі  проводять групові консультації з 

предметів загальноосвітньої підготовки. Це дає можливість студентам краще 

адаптуватися в навчальному закладі. 

Для всебічного аналізу причин неуспішності, пропусків занять студентів 

працює Рада з питань профілактики правопорушень, до складу якої входять: 

заступники директора з виховної та навчальної роботи, завідувачі відділень, 

представники органу студентського самоврядування та студентської  профспілки. 

Саме ця Рада в особистій та індивідуальній роботі зі студентами, що відстають у 

навчанні, надає рекомендації студентам i викладачам. Рішення про відрахування 

студентів розглядається на педагогічній раді та погоджується зі студентською 

радою технікуму. 

Викладачі технікуму за графіком не менше одного разу на тиждень проводять 

предметні консультації з метою забезпечення оптимальних умов студентам 

стабілізувати своє навчання. 

Важливою складовою частиною збереження контингенту студентів є 

систематична робота класних керівників груп. Основна мета їх роботи – об'єднання 

різних за підготовкою та характером студентів, створення студентського 

колективу, розвиток уміння систематично працювати над собою, постійний зв'язок 

з батьками. 

У технікумі  впроваджений щоденний облік відвідування занять студентами i 

звіт класних  керівників  груп щотижня. Це дає можливість своєчасно вирішувати  

проблеми, пов'язані з відвідуванням занять студентами, та висвітлювати 

інформацію на екрані успішності щомісячно. 

3 метою підвищення мотивації навчання адміністрація  завжди заохочує  

студентів шляхом подяк, премій, екскурсій.  

Кожного семестру кращим студентам встановлюються персональні  стипендії  

Президента України, міського голови та премія міського голови. 
 

3  Зміст підготовки фахівців 

 

Підготовка фахівців у технікумі ведеться згідно з Положенням про 

організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум», державними 

стандартами вищої освіти, галузевими стандартами вищої освіти України (ОКХ, 

ОПП,).  

Навчальний процес організовано відповідно до чинного законодавства 

України, згідно з наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки 

України, Статутом, сучасними тенденціями у розвитку системи вищої освіти 

України та Графіком навчально-виробничого процесу. 

Складовими Галузевого стандарту вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста є: 

          - освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста; 
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- освітньо-кваліфікаційні характеристики підготовки молодшого спеціаліста; 

- засоби діагностики якості вищої освіти; 

- навчальні плани спеціальності (освітньої програми); 

- навчальні та робочі програми з кожної дисципліни. 

  У навчальному процесі використовуються навчальні плани 2016, 2018 років 

затвердження, які складено на підставі Галузевих стандартів вищої освіти з 

відповідної спеціальності (спеціалізації) за типовою формою, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України, відповідно до чинних освітньо-професійних 

програм (2015, 2018 років). Плани містять комплекс нормативних дисциплін та 

варіативну частину, що відповідає специфічним особливостям підготовки фахівців. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу складено робочі 

навчальні плани, графік навчально-виробничого процесу. 

На підставі освітньо-професійних програм, навчальних планів, типових 

навчальних програм нормативних дисциплін викладачами технікуму складені 

робочі навчальні програми, в яких викладено зміст конкретних навчальних 

дисциплін, послідовність вивчення змістовних складових дисциплін, організаційні 

форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю знань, списки 

навчальної та методичної літератури.  Навчальними планами передбачена 

самостійна робота. Для здійснення студентами самостійної роботи викладачі 

технікуму розробили методичні вказівки, електронні варіанти яких знаходяться в 

бібліотеці технікуму та методичному кабінеті. 

Навчальні програми, зміст навчального матеріалу систематично 

оновлюються з урахуванням змін у науково-технічному прогресі, запровадження у 

діяльність підприємств нової техніки і сучасних технологій, прийняття нових 

законів та нормативних актів. Інформацію про ці зміни викладачі знаходять у 

періодичних виданнях, безпосередньо на виробництві під час керівництва 

технологічною практикою на підприємствах рибної галузі, із Інтернет-ресурсів. 

У робочих навчальних програмах передбачаються лекційні, семінарські, 

лабораторні та практичні заняття. 

Робочі навчальні програми розглядаються цикловими комісіями та 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи. 

Важливою складовою підготовки фахівців є практична підготовка.      Метою 

практики є оволодіння студентами сучасними технологіями, методами, формами 

організації та знаряддями праці в певній галузі рибного господарства. 

Професійно-практична підготовка молодших спеціалістів формує у 

випускників технікуму професійні вміння, навички приймати самостійні рішення 

на конкретній ділянці роботи в реальних умовах виробництва, а також виконання 

різних обов’язків їх майбутньої професійної діяльності. 

Реалізуються поставлені цілі шляхом виконання кожним з них в умовах 

підприємства передбачених програмою окремих виробничих завдань, задач. 

Зміст і послідовність проходження практик студентами визначається 

наскрізними програмами практичної підготовки, розробленими випусковими 

цикловими комісіями з усіх спеціальностей. 

Організація навчальних практик здійснюється на базі лабораторій технікуму, 

полігоні знарядь рибальства, підприємствах галузі. Завершальним етапом 

практичної підготовки студентів є виробнича (технологічна та/чи переддипломна) 
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практика, до яких студенти приступають після опанування всього теоретичного 

курсу підготовки фахівців. 

Метою виробничих практик є безпосередня практична підготовка до 

самостійної роботи на первинній посаді згідно з вимогами стандарту вищої освіти, 

поглиблення та закріплення теоретичних знань, набуття досвіду праці за фахом. 

Виробничу практику студенти технікуму проходять на підприємствах рибної 

галузі, переважно 60-70% на робочих місцях. 

Одним із заходів реалізації освітньо-професійної програми підготовки 

молодшого спеціаліста є проведення щорічних конкурсів «Кращий за професією». 

З кожної  спеціальності розроблено Положення про проведення конкурсів «Кращий 

за професією». Форми проведення конкурсів різноманітні, в залежності від 

специфіки освітньої програми. Метою проведення цих конкурсів є прищеплення 

студентам почуття гордості за обрану спеціальність, покращення знань та навичок 

студентів із навчальних дисциплін, застосування набутих практичних умінь і 

навичок у реальних виробничих умовах, популяризація професій та підвищення 

зацікавленості студентів у досконалому володінні ними. 

З метою реалізації принципу ступневості вищої освіти технікумом укладено 

договори про співпрацю із закладами вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Це дає 

можливість урізноманітнити форми і методи співпраці між закладами освіти, обмін 

досвідом роботи, підвищення кваліфікації викладачів технікуму, написання 

підручників та навчальних посібників. 

Одним із найголовніших завдань співпраці є пошук і підтримка обдарованої, 

талановитої молоді, систематична профорієнтаційна робота з нею, підготовка до 

участі в олімпіадах, конференціях, вступу до вишів  ІІІ-IV рівнів акредитації  тощо. 

 

4 Організація та науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

 

Освітній процес у технікумі організовано у відповідності до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про 

організацію освітнього процесу у Державному вищому навчальному закладі 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум», «Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.» та інших документів. 

Планування та організація методичної роботи починається з визначення 

основної методичної проблеми та основних напрямків її реалізації.  

Науково-методичне забезпечення навчального процесу технікуму включає:  

- державні стандарти освіти,  

- навчальні плани, 

- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін; 

- програми навчальної, виробничої та інших видів практик;  

- підручники і навчальні посібники;  

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

- контрольні роботи; 

- текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового 

контролю;  

- методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів; 
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-   методичні рекомендації щодо виконання курсових і дипломних 

проектів (робіт). 

Робота педагогічної, методичної рад та циклових комісій характеризується 

системністю, їх робота планується на навчальний рік, ведуться протоколи засідань. 

На перших засіданнях педагогічної ради, методичної ради та циклових комісій 

затверджуються плани їх роботи на рік, про що свідчать записи у відповідних 

протоколах. У протоколах фіксуються результати виконання попередніх рішень. 

У встановленому порядку на кожний навчальний рік складаються та 

затверджуються на першому засіданні педагогічної ради план роботи технікуму, 

що включає наступні розділи: 

- основні завдання педагогічного колективу; 

- організація та планування освітнього процесу; 

- навчально-методична робота; 

- підвищення кваліфікації викладачів; 

- організаційна робота зі студентами і батьками; 

- основні напрямки виховання. 

На педагогічних радах наприкінці навчального семестру розглядається 

питання щодо моніторингу освітньої та методичної роботи колективу, а також 

підводяться підсумки та аналіз успішності студентів і відвідування ними 

навчальних занять (по відділенням).  

Навчальний процес регламентується Графіком навчально-виробничого 

процесу, розкладом занять, який укладається відповідно до нормативних вимог та 

виробничих потреб, індивідуальними планами проведення лабораторно-

практичних, семінарських занять, контрольних і самостійних робіт. Графік 

навчально-виробничого процесу розроблюється щорічно з урахуванням всіх видів 

теоретичних занять, навчальних і виробничих практик, екзаменаційних сесій, 

державної атестації, канікул тощо. 

Розклад занять своєчасно складається на кожний семестр і затверджується 

директором технікуму. У ньому враховуються вимоги робочих навчальних планів 

щодо логічної послідовності дисциплін, рівномірності завантаження студентів, 

оптимального використання аудиторного фонду. Він забезпечує необхідні умови 

проведення лабораторних,  практичних,  семінарських занять  і самостійних робіт.  

Формою державної атестації випускників є комплексний кваліфікаційний 

екзамен. 

Методичну роботу педагогічного колективу  спрямовано на реалізацію 

науково-методичної проблеми: «Від інноваційних технологій освіти через 

педагогічну майстерність викладача до формування життєвої і професійної 

компетентності майбутніх фахівців в умовах сучасного інформаційного 

суспільства».  

Значну роль у формуванні науково-методичного забезпечення навчального 

процесу відіграє методична рада технікуму, робота якої  полягає у вирішенні таких 

питань: 

-  організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального 

закладу; 

-  удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання студентської 

молоді; 
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-  розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних 

працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного 

вдосконалення; 

-  інформаційне забезпечення та консультування педагогічних працівників з 

проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень 

психолого-педагогічних наук, інформування про досягнення науки і техніки, 

передового педагогічного та виробничого досвідів;  

- науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, 

наукові пошуки та експериментальна робота; 

- створення комплексно-методичного забезпечення навчальних дисциплін, 

розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних 

засобів навчання; 

- забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики; 

- підготовка до атестації педагогічних працівників. 
Науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу у 

технікумі є необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки молодшого 

спеціаліста. 

Підставою для підготовки науково-методичного забезпечення у технікумі є 

Державні та Галузеві стандарти вищої освіти і навчальний план, які реалізуються 

через роботу циклових (предметних) комісій.  

Плани роботи циклових комісій складаються відповідно до Положення про 

циклову комісію та рекомендацій методичного кабінету. Вони містять мету роботи 

комісії в навчальному році, заходи з організаційної, методичної і навчальної 

роботи, з підвищення якості знань студентів, підвищення кваліфікації викладачів, 

зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій і кабінетів. Значну увагу 

викладачі  приділяють питанням впровадження сучасних освітніх технологій, 

забезпеченню зв’язку теоретичного і практичного навчання.               З 

метою підвищення ефективності педагогічної діяльності молодих малодосвідчених 

викладачів, успішного виконання ними своїх професійних обов’язків та надання 

дієвої методичної допомоги налагоджена робота з наставництва та розроблена 

технологія соціально-психологічного і методичного забезпечення формування 

особистісного та професійного розвитку малодосвідчених викладачів. 

Усі навчальні дисципліни навчального плану забезпечені навчальними 

програмами, які є основним документом, що визначає зміст навчання з 

відповідного предмета/дисципліни і узгоджує його з вимогами Державного 

стандарту освіти/Галузевого стандарту вищої освіти. Навчальні програми містять 

вимоги до знань і умінь студентів на рівні загальноосвітньої підготовки та 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Для кожної навчальної дисципліни на підставі нормативних навчальних 

програм складаються робочі навчальні програми, які є основним робочим 

документом викладача і містять конкретний зміст предмета/навчальної дисципліни, 

організаційні форми вивчення та їх обсяг, визначають форми, засоби і терміни 

поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми розглядаються на  

засіданнях циклових комісій і затверджуються заступником директора з навчальної 

роботи. 

З усіх навчальних дисциплін викладачами розроблено навчально-методичні 

комплекси. Аналіз наповнення та якість оформлення матеріалів навчально-
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методичного комплексу кожного викладача проводиться наприкінці кожного 

навчального року в межах підведення підсумку роботи за рік та рейтингового 

оцінювання роботи окремого викладача та циклових комісій відповідно до 

Положення про рейтингову оцінку педагогічної діяльності викладачів технікуму 

рейтинговою комісією, створеною за наказом директора технікуму.  

Примірники методичних рекомендацій до лабораторних, практичних та 

самостійних робіт студентів у необхідній кількості є в друкованому та 

електронному варіанті в методичному кабінеті технікуму та у відповідних 

навчальних кабінетах та лабораторіях технікуму. 

Забезпеченість методичними матеріалами для самостійної роботи студентів з 

усіх дисциплін складає 100%. 

Щомісяця заступник директора з НР (Сідюк О.В.) проводить нараду 

завідувачів відділень (Кобальчинська Л.П., Безрук І.Ж.) та голів циклових комісій 

(Смогла Н.В., Смірнова Н.Г., Шопська Т.О., Рачицька Т.Ф., Корецька Н.С., 

Приймак В.М., Райлян П.І., Земляна Н.М.), знайомить присутніх з питаннями 

навчальної,  методичної та виховної роботи на найближчий період, доводить до 

відома  інструктивні листи, методичні новинки.  

Протягом року заплановані та проводяться чергування циклових комісій, що 

тривають 2 тижні. В межах чергування, відповідно до планів, проводяться відкриті 

заняття, поза аудиторні заходи, науково-практичні конференції, предметні 

олімпіади, виставки творчих робіт студентів, клубів поза навчальної діяльності, 

диспути, фахові студентські читання та інші види науково-творчої та навчальної 

діяльності студентів, що відображено у творчих звітах циклових комісій відповідно 

до вимог, які викладені у  Положенні про предметну циклову комісію. Всі заходи 

проводяться на високому організаційному та методичному рівнях, мають виховну 

та естетичну спрямованість, сприяють підвищенню інтересу до навчальних 

дисциплін, розвитку інтелекту, творчих здібностей, ініціативи, активності як 

студентів, так і викладачів. Зростає методичний рівень педагогів, поповнюється 

методична скарбниця. Голова циклової комісії звітує перед методичною радою 

технікуму про чергування відповідної ЦМК з аналізом проведеної роботи. 

З метою активізації роботи з обдарованою молоддю в межах технікуму та 

області проводяться заходи: 

-  студентські науково-практичні конференції; 

- предметні олімпіади з загальноосвітніх, загальнотехнічних, соціально-

економічних та бухгалтерських дисциплін, а також конкурси «Кращий за 

спеціальністю»; 

 

Участь студентів та результативність в обласних предметних олімпіадах 

у 2018 році: 

 

 Загальна кількість учасників Кількість призових місць 

І місце 

30 

4 

ІІ місце 4 

ІІІ місце 2 
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Участь та результативність дослідницької роботи студентів щодо обласних 

студентських науково-практичних конференцій: 

- Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Водні біоресурси та аквакультура», яка відбулась 17-19 травня 2018 року. У 

конференції прийняли участь 6 студентів, роботи яких надруковані у Збірнику. 

- Обласна студентська конференція на тему «Проблеми інтеграції облікових 

підсистем фінансового, податкового, управлінського і статистичного обліку в 

умовах гармонізації Законодавства України до вимог європейських стандартів» 

(відбулась 14.11.2018 року). Учасники: Єрущенко Д.В., Сирова В.Р – студентки 3 

курсу. 

- Обласна економічна гра – конкурс для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 

на тему «Секрети міжнародної торгівлі» ( відбулась 26.11.2018 року). Учасники 

Могулюк А.О, Осіпенко М.С. – студентки 3 курсу. Команда за участю студентів 

технікуму зайняла І місце  

Участь та результативність методичної роботи викладачів  у обласному 

огляді-конкурсі на найкращу методичну розробку серед викладачів ВНЗ І-ІІ р.а.: 

 – прийняв участь 1 викладач, який посів ІІ місце у номінації «Навчальний 

відеофільм та презентації» за темою: «Методика створення і використання 

навчального відео у сучасному освітньому процесі: матеріали з досвіду роботи».  

У методичному кабінеті  технікуму, який очолює методист Шамота Л.Ф., 

ведеться облік поточної та звітної документації, надходження та видачі  

методичних матеріалів, написаних викладачами технікуму, ведеться картотека 

«Проблеми сучасної педагогіки, творчі пошуки викладачів». 

Інформаційне забезпечення освітнього процесу в технікумі  здійснюється 

бібліотекою з читальним залом, загальною площею 199,60 кв. м (з книгосховищем). 

Кількість посадкових місць для відвідувачів читальної зали – 90.    

Фонд бібліотеки технікуму створюється як єдиний бібліотечний фонд  у 

відповідності з тематичним планом комплектування та картотекою 

книгозабезпеченості навчального процесу.  

Загальний бібліотечний фонд — 53 295 примірників, з них навчальної 

літератури – 43277, художньої – 8725, періодичної – 1293, що повною мірою 

забезпечує якісну підготовку студентів до навчальних занять. За 2018 рік 

бібліотечний фонд безкоштовно поповнився навчально-методичною та іншою 

літературою (360 примірників); передплачується 15 фахових періодичних видань.  

З метою збільшення кількості навчальних посібників в технікумі  ведеться 

робота щодо створення електронних підручників Бібліотека оснащена 

комп'ютерною технікою, має доступ до мережі Інтернет, має програмне 

забезпечення «Бібліограф».  

Для самостійної роботи над навчальним матеріалом, виконання домашніх 

завдань кожний студент отримує комплект підручників відповідно до 

спеціальності, курсу та семестру навчання. Бібліотека має також комплекти 

підручників, що використовуються для роботи безпосередньо під час навчальних 

занять. Фонд бібліотеки технікуму оновлюється навчальною літературою 

державною мовою. 

Для систематичного і своєчасного ознайомлення студентів зі змінами  у 

законодавчих актах країни,  з новими сучасними технологіями та передовим 

досвідом бібліотека щорічно проводить підписку на фахові періодичні видання. 
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5  Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

Освітній процес у Державному вищому навчальному закладі «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» забезпечують 44 викладача 

та педагогічних працівників,  з яких: 8 викладачів- методистів, 21 викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, один з яких (Малішенко А.В.) має почесне звання 

«Заслужений працівник народної освіти України», 9 викладачів першої категорії, 4 

викладача другої категорії та 2 викладача кваліфікаційної категорії «спеціаліст». 

На адміністративний та викладацький склад технікуму заведені особові 

картки, які відповідають вимогам до ведення справ. Всі викладачі мають 

відповідну фахову освіту та досвід роботи, що підтверджено експертами 

акредитаційних комісій спеціальностей. 

Особова увага приділяється омолодженню штату педагогічного колективу.  

Необхідною умовою розвитку навчального закладу є навчання, підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних працівників, яке проводиться відповідно 

до планів-графіків, затверджених директором технікуму на початку навчального 

року. Підвищенню кваліфікації викладачів приділяється належна увага. Реалізація 

програми підвищення кваліфікації викладачів здійснюється різними системами та 

методами (курси підвищення кваліфікації, стажування за очною, заочною та 

дистанційною формами навчання, семінари школи педагогічної майстерності, 

школи молодого викладача тощо).  За минулий рік 8 викладачів пройшли курси 

підвищення кваліфікації та стажування на виробництві. 

Значним стимулюючим важелем самоосвіти викладачів є чергова та 

позачергова атестація, що передбачає проходження атестації кожним викладачем 

один раз на п’ять років, відповідно Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473, зі змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. У 

встановлені строки  за наказом директора створюється атестаційна комісія; на 

розгляд педагогічної ради подаються списки педагогічних працівників, які 

підлягають атестації, заяви на позачергову атестацію, затверджується графік 

роботи атестаційної комісії та здійснюються заходи, направлені на його виконання. 

Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня педагогічної 

майстерності, результатів фахової діяльності педагогічних працівників.      

 У цілому педагогічний колектив технікуму стабільний, має значний досвід 

роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує 

кваліфікацію і здатний забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні 

сучасних вимог. 

 

6   Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу  
 

У технікумі створена матеріальна база, яка відповідає нормативам 

забезпечення навчального процесу.  У розпорядженні студентів  навчальний корпус 

загальною площею 5420,10 м2, в тому числі навчальні приміщення загальною 

площею – 2237,8м2 (кабінети і лабораторії, навчальні майстерні, спортивна зала). 
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Наявна площа повністю забезпечує навчальний процес. Площі інших установ і 

організацій не залучаються. 

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» та з метою забезпечення самостійного переміщення осіб з інвалідністю 

при подоланні висоти на шляхах руху (зокрема осіб на кріслах-колясках) на вході 

до будівлі навчального корпусу зроблено пандус. Ширина дверних і відкритих 

прорізів у стінах, а також виходів із приміщень і коридорів відповідають нормам 

(не менше 0,9м), дверні прорізи не мають порогів і перепадів висот підлоги.  

 Кабінети й лабораторії технікуму паспортизовані, закріплені за викладачами 

й оснащені згідно з переліком типового обладнання. Постійно ведеться робота з 

переоснащення кабінетів і лабораторій у відповідності до зростаючих вимог у 

зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу. Для підвищення якості 

викладання у кабінетах використовуються плакати, стенди, моделі, мультимедійні 

засоби. 

Створені умови для занять фізичною культурою і спортом. Для проведення 

занять з фізичного виховання технікум має спортивну залу, обладнану інвентарем 

для проведення ігор з баскетболу, волейболу, спортивної гімнастики, настільного 

тенісу, спортивний майданчик у внутрішньому дворі технікуму та водну станцію. 

Поруч – міський стадіон, який також використовується в освітньому процесі. 

Гуртожиток технікуму розраховано на 220 місць, який на 100% забезпечує 

всіх студентів житлом. В гуртожитку кожна кімната підключена до «Internet»-

мережі, оснащені кімнати для самопідготовки студентів, є приміщення побутового 

характеру. Тренажерний зал гуртожитку оснащений новим спортивним інвентарем, 

в якому студенти із задоволенням працюють над удосконаленням  своєї фізичної 

форми.  

Харчування студентів технікуму здійснюється в  їдальні на 100 посадкових 

місць. 

Стан навчально-матеріальної бази технікуму відповідає акредитаційним 

вимогам забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста. 

Облік та збереження обладнання забезпечується завідувачами кабінетів, 

лабораторій, які щорічно призначаються наказом директора технікуму. В кожному 

кабінеті, лабораторії та навчальних майстернях створений комплекс методичного 

забезпечення навчальної дисципліни. На кожний кабінет та лабораторію розроблені 

та складені паспорти. З метою організації обміну досвідом, активізації роботи 

завідувачів кабінетів і лабораторій по збереженню і розширенню матеріально-

технічної бази технікуму традиційно проводяться огляди-конкурси кабінетів і 

лабораторій, результати яких розглядаються на засіданнях циклових комісій, 

оперативних нарадах при директорі, педагогічних нарадах, підсумки яких 

вносяться до рейтингової оцінки викладачів, створюється наказ про заохочення, 

намічаються шляхи подальшого удосконалення матеріально-технічної бази. 

Щорічно в технікумі проводиться інвентаризація основних фондів та 

перевірка наявності обладнання і матеріалів по кожному кабінету і лабораторії. 

Протягом 2018 року за рахунок спонсорської допомоги оновлено 

матеріально-технічну базу, а саме придбано: 3 мультимедійних проектора, 4 

комп’ютерних монітора, 2 проекційні екрани, 1 принтер, господарські товари (для 

учбового корпусу, гуртожитку) та будівельний матеріал для здійснення 
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косметичного ремонту кабінетів і лабораторій, коридорів технікуму, металопрокат 

для зварювання баків для сміття (3 шт). 

 

7 Виховна та спортивна робота, студентське самоврядування у технікумі 

 

Виховна робота  в Державному вищому навчальному закладі  «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» здійснюється відповідно до 

Національної програми патріотичного виховання громадян з метою формування 

здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення загальних засад 

суспільства. 

В основу виховного процесу технікуму покладено формування національної 

інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, 

виховання її духовної еліти – це завдання, що стоїть перед педагогічним 

колективом технікуму на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих 

фахівців для рибної галузі. Досягнення мети виховання можливе лише за умови 

комплексного підходу  і залучення до цієї роботи всього педагогічного колективу, 

адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань 

студентської молоді. 

Освітня і виховна діяльність нашого технікуму знаходиться у тісному 

взаємозв’язку, доповнюючи і збагачуючи одна одну. Оновлення змісту 

загальноосвітніх, соціально-гуманітарних дисциплін підпорядковано меті 

формування у студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової і 

економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури особистості, що 

базується на надбаннях української та світової культури. Такі якості випускника 

передбачено Державним стандартом вищої освіти, розробка якого здійснюється 

провідними викладачами України під егідою Міністерства освіти і науки України 

та Науково-методичного центру вищої освіти. 

Виховна робота, що проводиться в технікумі за межами аудиторії, забезпечує 

актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, 

звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх 

соціальну зрілість. 

Значна роль приділяється і фізичному вихованню студентів, досягнення яких 

неодноразово відмічено нагородами як на рівні міста, так і на рівні області. 

В технікуму діють наступні секції з : 

- баскетболу (юнаки та дівчата); 

- волейболу (юнаки та дівчата); 

- футболу (юнаки); 

- настільного тенісу (юнаки та дівчата); 

- шашок (юнаки та дівчата); 

- загальної фізичної підготовки, в яких постійно займаються 103 студенти.  

За 2018 рік студенти технікуму прийняли участь у 11 

внутрішньотехнікумівських змаганнях та 14 – міських, а також в обласній олімпіаді 

з фізичної культури серед ВНЗ І-ІІ р. а., де посіли почесне ІІ (юнаки) місце, І 

командне місце в олімпіаді з навчальної дисципліни  «Захист Вітчизни» (військове 

багатоборство), проведено тиждень чергування циклової комісії фізичного 

виховання та захисту Вітчизни. 
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Адміністрацією технікуму та Радою директорів І-ІІ рівнів акредитації 

відзначено Почесними грамотами, Подяками студентів технікуму та викладачів, які 

проводили підготовку до змагань, що посіли призові місця. 

 

Участь студентів ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум» у спортивних змаганнях 2018 року. 

 

№ 

з/п 
Змагання 

Кількість 

залучених 

студентів 

Призові місця 

Міські спортивні ігри 

1 Настільний теніс 4 І 

2 День «спринтера» 16 ІІІ 

3 Баскетбол (юнаки і дівчата) 24 І та ІІІ 

4 Шашки (юнаки і дівчата) 8 І та ІІ 

5 Волейбол (юнаки) 10 ІІІ 

6 Міні-футбол 15 ІІІ 

7 Легка атлетика 20 ІІ 

 

До занять фізичною культурою залучаються студенти, які за медичними 

показниками звільнені або мають спеціальну медичну групу. Для них розроблений  

оздоровчий комплекс фізичних вправ, в залежності від діагнозу, який вони 

виконують під наглядом викладачів на заняттях, так і самостійно вдома. Крім того, 

за минулий рік керівником фізичного виховання Байданом І.А. впроваджені 

спортивно-масові заходи за активною участю студентів і співробітників, а саме: 

- спортивне свято «Два капітана» – студентські змагання; 

- «А, ну-мо, дівчата!» – змагання серед жіночої половини викладачів та 

співробітників технікуму; 

- студентський похід вихідного дня присвячений «Дню здоров’я». 

 

Показники результативності виховної роботи у 2018 році: 

 

№п/п Показники  

1 Кількість посадових осіб, до обов’язків яких входить 

конкретна відповідальність за планування, організацію та 

виконання виховної роботи 

8 

2 Кількість клубів та гуртків за інтересами: 

- у них студентів : 

6 

53 

3 Кількість спортивних секцій:  

- у  них студентів: 

6 

103 

4 Кількість студентів, які отримали нагороди та дипломи на 

оглядах-конкурсах: 
 

- обласних  12 

     -   галузевих - 

     -   державних - 

     -   міжнародних - 
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 Студенти технікуму щорічно приймають участь у заходах, які проводяться 

Білгород-Дністровською міською радою, Одеською обласною державною 

адміністрацією, а саме: 

-        «Молодь обирає здоровий спосіб життя»; 

-      конкурс патріотичної пісні присвячений Дню захисника України; 

-       конкурс-огляд художньої самодіяльності серед навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації Одеської області, в якому посіли почесне ІІ місце. 

В технікумі проводяться тематичні заходи, які присвячені: 

- Дню знань на тему «27-а річниця незалежності України, 100-річча 

відновлення української державності»; 

- Дню української писемності  і мови – «Одягни вишиванку»; 

-  Дню пам’яті Голодомору в Україні 1932-1933 рр. – «Запали свічку 

(хвилина мовчання)»; 

-  вшануванню пам’яті героїв «Небесної сотні»; 

- Тематичний вечір на тему «Хоробрі серця нашого краю» 

-  «Україна – НАТО – 20 років партнерство: стан та перспективи 

взаємовідносин»; 

-  вшанування пам’ті героїв Крут; 

-  Дню Соборності України; 

-  Дню Перемоги у Другій Світовій війні над нацизмом; 

-  Дню визволення України  від нациських окупантів; 

-  Дню захисника України.  

Студенти технікуму беруть активну участь у проведені святкових концертів 

присвячених «Дню працівника освіти», «Міжнародному дню студента – конкурс 

«Міс та Містер РПТ»», «Дню людини похилого віку», «8-го березня», «Дню 

Перемоги у Другій світовій війні на нацизмом». 

Виховна робота в гуртожитку у 2018 році проводилась за розділами єдиного 

річного плану роботи технікуму і здійснювалась вихователями гуртожитку, в 

період чергування класних керівників, завідувачів відділень. Окрім того, до 

виховної роботи залучались громадські організації та соціальні служби:  

- Служба у справах дітей Білгород-Дністровської міської ради та 

райадміністрації; 

- благодійний фонд «Віра, Надія, Любов»; 

- працівники кримінальної та ювенальної поліції у справах 

неповнолітніх; 

-  провідні спеціалісти м. Білгород-Дністровський (психологи, наркологи, 

медичні працівники, юристи та інші) 

В гуртожитку функціонує студентська рада гуртожитку, діяльність якої 

направлена на удосконалення житлово-побутових умов проживання в гуртожитку, 

на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, забезпечення 

виконання студентами, що мешкають у гуртожитку, своїх обов’язків та захисту їх 

прав і сприяє гармонійному розвитку особистості. На засіданнях студентської ради 

розглядаються питання дисципліни, побуту, санітарного стану кімнат, організації 

самопідготовки та дозвілля. 
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З метою підтримання належного санітарного стану в гуртожитку та для 

попередження правопорушень мешканцями гуртожитку, була створена комісія із 

представників адміністрації технікуму. 

Цього року в гуртожитку були проведені  конкурси:  

- Краща композиція на тему «Золота осінь»;  

- «Краща кімната гуртожитку»;  

- «Національні страви Бессарабського краю»;  

- «Знайомтесь – це ми». 

В гуртожитку діє гурток художньої самодіяльності «Червона калина», 

започаткований  вихователями гуртожитку. 

 

Студентське самоврядування у технікумі 

 

Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні набув такий тип 

організацій студентської молоді як органи студентського самоврядування в 

навчальних закладах різного рівня акредитації. 

Метою діяльності органів студентського самоврядування передусім є 

створення умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства 

і держави. Працюючи в органах студентського самоврядування, молодь здобуває 

навики управлінської та організаторської роботи, вчиться вирішувати власні 

проблеми своїми силами, захищає свої права та неодмінно набуває активної 

життєвої позиції, що є невід’ємною складовою виховання свідомого громадянина. 

В технікумі органами студентського самоврядування вважаються: 

Студентська Рада технікуму, відділень, гуртожитку. Всі вони тісно взаємодіють 

між собою, але самостійно вирішують питання, що належать до їх компетенції, 

зокрема ті, що стосуються внутрішнього управління. Підпорядковуються 

центральному органу  студентського самоврядування в навчальному закладі – 

Студентській Раді технікуму.  

У структурі Студентської Ради технікуму створені комісії, які займаються 

організацією та проведенням заходів спрямованих на покращення навчально-

виховного процесу, житлово-побутових умов в гуртожитку, а також надання 

допомоги під час проведення культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів, 

а саме: 

- навчально-виховна;  

- житлово-побутова;  

- спортивно-оздоровча;  

- інформаційна;  

- культурно-масова. 

 Студентською Радою технікуму випускаються інформаційні листки та газета 

«Студентський вісник», а також проводяться моніторинги та анкетування студентів 

технікуму, результати яких виносяться на засідання педагогічної Ради та методичне 

об’єднання класних керівників груп. 

Члени Студентської Ради проводять благодійні акції «Студенти – дітям-

інвалідам», що передбачає збір коштів серед студентів технікуму. Також члени 

Ради започаткували проведення в технікумі  благодійної щорічної акції «Почуйте 

всі!» фонду «Від серця до серця», акції «Милосердя» для людей похилого віку та 

дітей-сиріт, а також створений волонтерський рух в технікумі. 
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Студентська Рада технікуму входить до складу «Української асоціації 

студентів».  

 

8 Фінансово-господарська діяльність 

 

 Одним із пріоритетних завдань для адміністрації технікуму в звітний період 

було забезпечення ефективного й стійкого фінансово-економічного становища 

навчального закладу. 

 Технікум здійснює фінансову діяльність на підставі та обсягах асигнувань, 

передбачених у кошторисі, який затверджується Міністерством освіти і науки 

України. Джерелом надходжень та видатків є кошти загального фонду державного 

бюджету та спеціального фонду технікуму, який формується за рахунок плати за 

навчання студентів-контрактників, проживання в гуртожитку, оренди майна та 

благодійних внесків.  

 Усі видатки проводились у межах затвердженого кошторису. 

 За звітний період на фінансування діяльності технікуму станом на 

01.01.2019р. надійшло:  

 - за загальним фондом – 11553,423 тис. грн.; 

 - за спеціальним фондом – 1855,447 тис. грн.; 

 - зокрема благодійних коштів – 134,950 тис. грн.. 

  

Надходження коштів, отриманих на розрахунковий рахунок 

спеціального фонду (оплата за послуги)  грн., наведено в таблиці: 

 

2018 р. 

Всього:  1951998,91 

у т.ч.: - оплата за навчання  1179611,86 

          - оплата за гуртожиток  629960,65 

          - оренда  7476,83 

          - спонсорська допомога  134949,57 

  

Видатки коштів (грн.) з урахуванням залишку коштів на спеціальному 

рахунку (оплата за послуги) на початок року : 

 

2018 Спеціальний 

рахунок 

Бюджетний 

рахунок 

В
и

д
а
т
к

и
 к

о
ш

т
ів

 з
а
 2

0
1

7
 

р
ік

 

 

Залишок на 01.01.2018 р. 249411,98 0,00 

Заробітна плата  1346577,03 6992900,29 

Нарахування на оплату праці  311336,84 1499413,27 

Предмети, матеріали, обладнання 57937,21 0,00 

Медикаменти  2000,00 0,00 

Оплата послуг  41068,94 0,00 

Інші поточні видатки 2013,14 0,00 

Видатки на відрядження  8196,41 0,00 

Теплопостачання 77600,88 780000,00 

Водопостачання  6069,94 124000,00 
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Електроенергія  206,58 320000,00 

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесених до заходів розвитку 

2440,00 0,00 

Харчування 0,00 76876,00 

Стипендія 0,00 1580576,00 

Залишок коштів на 01.01.2019 р. 211014,35 0,00 

  

Залишок коштів на спеціальному рахунку (оплата за послуги) на кінець року 

складає 211014,35  грн. 

 Стан фінансування технікуму в основному забезпечує основну діяльність 

закладу вищої освіти. 

 За звітний період направлено коштів, грн.: 

на придбання: 

- навчальної літератури та періодичних видань – 47094,25; 

- медикаментів – 2000,00; 

- господарських товарів, будівельних  матеріалів  та електротоварів–68533,40; 

- мультимедійних проекторів –28650,00; 

- комп’ютерної техніки та комплектуючих до неї –  10327,00; 

- проекційних екранів – 3972,00. 

 У технікумі виконуються всі умови щодо забезпечення необхідного 

санітарного стану приміщень та території. За звітний період жодних зауважень із 

цього приводу від органів санітарного нагляду не було. Територія технікуму та 

прилегла територія гуртожитку  утримується в хорошому стані.  

 Питаннями охорони праці в технікумі займається провідний інженер з 

охорони праці, який контролює всі підрозділи технікуму і видає припис щодо 

недопущення порушень правил безпеки. За звітний період не було зафіксовано 

порушень правил техніки безпеки. Працівники технікуму забезпечуються 

спецодягом відповідно до чинних нормативів.  

 Для забезпечення високого санітарного рівня придбані й використовуються 

сучасні миючі та дезінфікуючі засоби. Технічні працівники повністю забезпечені 

інструментами та матеріалами, які необхідні для роботи.  

 Щорічно в технікумі проводяться поточні ремонти аудиторій, кабінетів, 

лабораторій, кімнат та місць загального користування, кімнат  гуртожитку. 

 Протягом року затримки виплат заробітної плати не було. Заробітна плата, 

відпускні, лікарняні, матеріальна допомога на оздоровлення, щорічна грошова 

винагорода сплачені в повному обсязі та у встановлені терміни, а також премія за 

рахунок економії фонду оплати праці. Ординарна академічна стипендія студентам 

та компенсація дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

виплачується своєчасно, відповідно поданих даних, заборгованість по виплатам 

відсутня.  

 Оплата комунальних послуг здійснювалась на підставі укладених договорів. 

Заборгованості по комунальним послугам за звітний період не виникло. Придбання 

предметів постачання й матеріалів господарського призначення та оплата послуг 

здійснювалась за рахунок коштів спеціального фонду.  

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» в технікумі працює 7 інвалідів, що відповідає обов’язковому 
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забезпеченню робочими місцями визначеної кількості працевлаштованих інвалідів.

 Адміністрація технікуму спільно з профспілковим комітетом виконує всі 

пункти колективного договору. 

 

9 Розвиток соціальної сфери 

 

До складу соціальної сфери технікуму відносяться установи, що сприяють 

гармонійному та повноцінному функціонуванню сучасного закладу вищої освіти, 

адже тільки за сприятливих та комфортних умов роботи і навчання, освітній процес 

у технікумі буде ефективним та гармонійно розвиненим. 

Процес постійного покращення умов праці навчання учасників освітнього 

процесу, попередження травматизму, хвороб є однією зі складових частин роботи 

колективу.  

Систематично здійснюються заходи, згідно з розробленими комплексними 

планами, на виконання законів України «Про пожежну  безпеку», «Про охорону 

праці», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення».  

На  території Державного вищого навчального закладу «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум» функціонує їдальня, яка 

здана в оренду у встановленому законодавством порядку, де працівники та 

студенти технікуму мають змогу харчуватися. 

Працівники та студенти технікуму щорічно проходять комплексний 

медичний огляд. В навчальному корпусі технікуму розташований медичний пункт, 

до якого звертаються як студенти, так і співробітники. 

В технікумі в наявності актова зала, яка вміщує 150 осіб. Актова зала 

оснащена  сучасним освітленням, у ній встановлено мультимедійний проектор, 

лазерний апарат та оновлено музичне обладнання, стаціонарні мікрофони, 

придбано 2 комплекти радіо мікрофонів.  

Одними із перспективних направлень розвитку соціальної сфери є зібрання 

історичних матеріалів про знакові для закладу події, документів для створення 

історичної бази технікуму.  

  

10 Якість підготовки і використання випускників 

 

Рівень підготовки студентів оцінюється поточним та підсумковим контролем. 

Контроль здійснюється викладачами, директором технікуму шляхом проведення 

директорських контрольних робіт, семестрових екзаменів та державними 

екзаменаційними комісіями. 

Показники абсолютної успішності вище 90%, що відповідає державним 

вимогам. Якість навчання теж відповідає державним вимогам – не нижча 50%.  

Показники внутрішнього підсумкового контролю знаходяться в межах вимог.  

У технікумі створений структурний підрозділ з працевлаштування 

випускників. Робота підрозділу знаходиться на етапі створення і вдосконалення 

використання бази даних випускників і передбачає запровадження відкритого 

доступу роботодавців до банку даних випускників: їх резюме, електронної 

скриньки.  
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З основними роботодавцями укладені Договори, які передбачають комплекс 

обов’язків, пов’язаних з практичним навчанням студентів. Згідно цих Договорів 

технікум направляє студентів на виробничу практику.  

Керівництво технікуму під час розподілу  студентів на практику 

дотримується позиції щодо сприяння у подальшому їх працевлаштуванню.  

Випуск молодших спеціалістів у 2018 році  склав 108 осіб, з них:  

- за державним замовленням - 67,  

- за контрактом – 41, в тім числі за заочною формою навчання - 29.  

Працевлаштовані з числа випускників денної форми навчання -  42 особи, що 

складає 53,2% . 

 

 

Директор технікуму     _____________     Л.М.Бурдюжа 

 

 


