
Державний вищий навчальний заклад 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

 

 

Директор  

Бурдюжа Леся Миколаївна, 

народилась  22 вересня 1971 року  в смт. 

Татарбунари Одеської області. 

 У зв’язку з переїздом сім’ї до м. Білгород-

Дністровський навчалась в міській середній  

школі № 1 з 1978 по 1988 рік. 

 Після закінчення школи у 1988 році вступила 

до Білгород-Дністровського морського 

рибопромислового технікуму і в 1991 році  

закінчила за спеціальністю «Технологія рибних 

продуктів» та отримала кваліфікацію «технік-

технолог» (диплом МТ № 652332). В цьому ж 

році продовжила навчання в  Одеському 

технологічному інституті харчової 

промисловості ім. М. В. Ломоносова за 

спеціальністю «Технологія риби і 

морепродуктів», який в 1994 році був 

перетворений в Одеську державну академію 

харчових технологій.  

У 1997 році  закінчила  навчання та отримала кваліфікацію інженера-

технолога (диплом спеціаліста ЛБ ВЕ №010959). 

З 1993 року працює в Державному вищому навчальному закладі «Білгород-

Дністровський морський рибопромисловий технікум». Спочатку працювала  на 

посаді лаборанта,  у 1998 році  переведена на посаду секретаря навчальної 

частини, а з 2000 року - викладач дисциплін професійного циклу. 

Наказом директора технікуму призначена на посаду завідувача заочним 

відділенням, яку займала з 2006 по 2009 рік. У зв’язку зі зменшенням чисельності 

студентів, що навчались за заочною формою навчання, переведена на посаду 

викладача за кваліфікаційною категорією - спеціаліст вищої категорії.  

З 2011 по 2014 рік  обіймала посаду завідувача відділення «Зберігання, 

консервування та переробка риби і морепродуктів».  

З вересня 2014 року по квітень 2017 року – заступник директора з 

навчальної роботи.  

З 25 квітня 2017 року наказом Міністерства освіти і науки України 

призначена на посаду директора технікуму. 

За час роботи в технікумі неодноразово нагороджувалась грамотами, 

подяками за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, а  у 2007 році - трудовою 

відзнакою «Почесний працівник рибного господарства». 

  

 

 

 



Опис навчального закладу 

Навчальний заклад створено відповідно до наказу Ради народних 

комісарів СРСР від 21 червня 1945 року № 9698-Р, як Білгород-Дністровський 

морський рибопромисловий технікум. 

Державний вищий навчальний заклад «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум» - вищий навчальний заклад першого рівня 

акредитації з правами юридичної особи, який проводить освітню діяльність, 

пов'язану із здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста. Ліцензований обсяг прийому в цілому до ДВНЗ 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» становить 275 

осіб, у тому числі за денною формою навчання – 210 осіб, за заочною – 65 осіб. 

У розпорядженні студентів 2 навчальних корпуси, кабінети і лабораторії, 

навчальні майстерні, спортивна зала, бібліотека та гуртожиток. Постійно 

ведеться робота з переоснащення кабінетів і лабораторій у відповідності до 

зростаючих вимог у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу. За останні 

роки суттєво поновлене комп'ютерне забезпечення технікуму обладнані 2 

комп’ютерних класи, які підключено до мережі «Internet», на решті території 

навчального закладу наявний доступ до мережі «Internet» за допомогою 

технології Wi-Fi.  

В технікумі працюють  46 штатних кваліфікованих викладачів, з них: 

- викладачів вищої категорії – 29, серед них викладачів-методистів – 9; 

- викладачів І категорії - 11; 

- викладачів ІІ категорії - 4; 

- спеціалістів - 2. 

Викладачі і студенти технікуму постійно приймають участь і здобувають 

високі результати в обласних олімпіадах, смотрах-конкурсах кабінетів і 

лабораторій, навчально-практичних конференціях тощо.  

Відповідно до рішень ДАК від 06.07.2012р., протокол № 97 (наказ 

МОНмолодьспорту України від 13.07.2012 № 2325 л) та рішень ДАК від 

26.04.2017р., протокол № 125  технікум здійснює підготовку фахівців згідно з 

виданими ліцензіями та сертифікатами про акредитацію наступних 

спеціальностей: 

5.09020102 «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури»; 

5.09020101 «Рибництво і аквакультура»; 

5.05170110 «Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів»; 

5.13050901 «Бухгалтерський облік» 

11.12.2015 року в. о. Міністра  освіти і науки України було затверджено 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста та ліцензованого обсягу Державного вищого навчального закладу 

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

181 Харчові технології 

207 Водні біоресурси та аквакультура. 
 

 



 

Фото технікуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні дані. 

Адреса: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський,  

вул. Незалежності (Калініна), 12 

сайт: www.mrpt.at.ua 

електронна пошта: dvnz.bdmrpt@gmail.com 

 

Телефони: 

факс. (04849) 2-89-52 - приймальня директора,  

(04849) 2-21-63 - заст.директора з навч. роботи, 

(04849) 3-33-38 - заст. директора з виховної роботи (приймальна комісія), 

факс. (04848) 2-22-51 – бухгалтерія. 


