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РОЗДІЛ І . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ ТА 

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

  

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних 

технологій – заклад вищої освіти, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. 

Космонавта Волкова, 6-б. Свою освітню діяльність технікум здійснює на 

підставі чинного законодавства України та ліцензії на право провадження 

освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста. Серія АЕ №636721 від 

19.06.2015 р., зараз адміністрація технікуму здійснює переоформлення ліцензії 

на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням фахової 

передвищої освіти. 

Технікум здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

Державної національної програми «Освіта» (України XXI ст.), Закону України 

«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

фахову передвищу освіту». Правовими підставами для здійснення освітньої 

діяльності є Колективний договір 2018-2022 рік, Правила внутрішнього 

трудового розпорядку, накази Міністерства освіти і науки України, інші 

державні документи, Статут технікуму, розробкою нової редакції якого 

займається комісія, створена наказом директора від 01.10.2019р. №109-аг «Про 

підготовку нової редакції статуту технікуму». 

Протягом року були переглянуті, оновлені, затверджені положення, які 

забезпечують освітній процес та діяльність закладу освіти у зв’язку з 

вимогами Закону України про фахову передвищу освіту: «Про затвердження 

освітніх програм профільної середньої освіти, для здійснення підготовки 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» №58-аг 

від 28.08.2020р.; «Про навчальні плани і програми підготовки молодших 

спеціалістів у 2020/2021 н.р.» № 58/1-аг від 28.08.2020р.; «Про організацію 

внутрішнього контролю» №59-аг від 28.08.2020р.; «Про створення 

педагогічної ради» №56-аг від 28.08.2020р.; «Про розподіл на підрозділи та 

структуру управління» №52-аг від 27.08.2020р.; «Про режим роботи 
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викладачів та студентів під час освітнього процесу у 2020/2021 навчальному 

році» №50-аг від 25.08.2020р.; «Про проведення вхідного контролю» №64-аг 

від 27.08.2020р.; «Про склад адміністративної ради» №535-аг від 27.08.2020р.; 

«Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних 

працівників технікуму в 2021 році» №90-аг від 15.09.2020р.; «Про створення 

методичної ради технікум та організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2020/2021 навчальному році» №54-аг від 27.08.2020 р., «Про 

використання навчальних програм в освітньому процесі за загальноосвітньою 

підготовкою у 2020/2021 навчальному році» № 60-аг від 28.08.2020р. 

Відповідно до наказу МОН України від 15.10.2019р. №1296 «Щодо 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» технікум 

розпочав освітній процес за дуальною формою здобуття освіти за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

(наказ директора технікуму №115-аг від 31.10.2019р. «Про запровадження 

пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти»), розроблено та затверджено План заходів (дорожня карта) із 

упровадження дуального навчання, внесені зміни в навчальний план з 

підготовки молодших спеціалістів за  спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», укладені тристоронні договори про 

здобуття  фахової передвищої освіти за дуальною формою між закладом, 

підприємством та здобувачем фахової передвищої освіти.  

Представники технікуму стали учасниками наради освітян та 

представників ринку праці, які впроваджують пілотні проєкти дуальної форми 

здобуття освіти у вищу школу з теми «Щодо результатів роботи реалізації 

перших та других етапів концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти у вищій та фаховій передвищій освіті, утвореної наказом МОН 

України №175 від 13.02.2019». 

Директор  –  к.і.н., викладач-методист вищої категорії Федько Анжеліка 

Володимирівна, на посаді з 05.04.2019 р. Є членом ради директорів ВНЗ І-ІІ 
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р.а. Дніпропетровської області та її президії. Протягом року брала участь у 

семи засіданнях ради, брала активну участь в обговоренні нагальних питань 

функціонування закладу освіти. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Підготовка фахівців ведеться за спеціальностями: 

За переліком спеціальностей 2015 р. 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

144 Теплоенергетика 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

141Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка 

192Будівництво та цивільна інженерія 

 

Станом на 01.01.2021 р. в технікумі навчається 662 студенти, в тому числі: 

 за денною формою навчання 560 особи, з них 107  на контрактній основі; 

 за заочною формою навчання 102 особи, всі на контрактній основі; 

 в Курахівській філії: 89 осіб (денна форма) та 52 особи (заочна).  

Ліцензований обсяг складає 310 осіб денної форми навчання та 255 осіб 

заочної форми навчання. 

Обсяг регіонального замовлення 2020/2021 навчальний  рік – 126 осіб за 

денною формою. За заочною формою регіонального замовлення не 

надавалося. 

Регіональне замовлення виконане в повному обсязі. Зараховано на 

навчання: 

за денною формою навчання – 154 особи, з них за бюджетом – 126 осіб, 

за контрактом – 28 осіб; 

за заочною формою навчання – 31 особа. 

Технікум забезпечений нормативно-методичними документами 

необхідними для організації навчального процесу з усіх спеціальностей: 

освітньо-професійними програмами, навчальними планами, погодженими і 

затвердженими в установленому порядку. 

На підставі вказаних нормативних документів з усіх дисциплін 

спеціальностей розроблені і затверджені навчальні програми, робочі навчальні 

програми, програми усіх видів практик, методичні вказівки до виконання 

курсових, дипломних  і контрольних робіт, завдання поточного і підсумкового 
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контролю, програми комплексних екзаменів, розроблені та впроваджені 

тестові завдання до кваліфікаційних екзаменів зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія». 

З кожної дисципліни підготовлені навчально-методичні комплекси, які 

включають навчальні програми, робочі навчальні програми, структурно - 

логічні схеми, інструкційні матеріали щодо виконання лабораторних та 

практичних робіт, опорні конспекти лекцій, плани семінарських занять та 

завдання до них, тематику курсових робіт та методичні рекомендації до їх 

виконання, завдання і методичні вказівки для виконання студентами 

самостійної роботи, контрольні матеріали (контрольні роботи, модульні 

роботи, екзаменаційні білети, тести, критерії оцінювання та список 

рекомендованої літератури), електронні підручники. 

Бібліотечний фонд складає 69245 примірників, в т.ч. науково-технічної і 

довідкової – 32487 примірників, художньої – 12605 примірників, 100 CD з 

електронними підручниками. Крім того, викладачами технікуму розроблено та 

надруковано понад 320 примірників навчально-методичних рекомендацій та 

посібників, 350 примірників власних брошур із статтями конференцій. 

Протягом останнього року фонд поповнився на 16 примірників, з них 

суспільно-політичні -3, природничого циклу – 3, технічні – 9, мовознавство – 

1. Оформлена передплата на щомісячні видання «Рятувальник» та «Безпека 

Придніпров’я». 

Постійно проводиться  робота, направлена на підвищення рівня 

забезпеченості навчальною та науковою літературою, професійними 

періодичними виданнями. Протягом останнього року бібліотека поповнилась 

підручниками та літературою: суспільно-політична – 7 примірників, 

математика – 3 підручника, технічна література – 14 підручників, художня – 6 

примірників. 

Оформлена річна передплата на щомісячні спеціалізовані журнали 

«Практика управління закладом освіти», «Заступник директора школи», 
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«Енергетика та електрифікація», «Безпека Придніпров’я», «Будівництво 

України». 

На базі нашого закладу освіти було проведено ряд заходів з питань 

організації навчальної, виховної та практичної роботи, з питань студентського 

самоврядування, науково - практичні конференції.  

2.1 Організація дистанційної та змішаної форм навчання в технікумі 

 У березні 2020 року стала, зручна, звична форма навчання стала 

неможливою для здійснення освітнього процесу. Нашому закладу освіти як і 

іншим, одночасно потрібно було переходити на дистанційну форму навчання.  

В технікумі 12.03.2020 р. були проведені термінові засідання методичної 

та педагогічної рад. Серед прийнятих рішень були такі: 

- за допомогою за стосунку  VoIP для смартфонів Viber терміново створити 

групи і залучити до них студентів і викладачів згідно навчальних планів; 

- завідувачам відділень і керівникам груп провести аналіз технічних 

можливостей студентів ; 

- на початкових етапах дистанційного навчання під час карантину 

використовувати всі можливі інструменти взаємодії із студентами (електронна 

пошта, телефон, Telegram, Facebook, Viber, Skype та ін);  

- в основу подальшого дистанційного навчання покласти використання он-лайн 

– ресурсу (освітньої платформи) Google Classroom (слід зауважити, що частина 

педагогів ще у червні 2019року  пройшла дистанційний 60 – годинний он-лайн 

- курс «Додатки Google в освітній діяльності»). Використання цієї платформи 

дозволяло без складнощів терміново організовувати освітній процес 

дистанційно: надсилати будь – які матеріали всім студентам одразу, 

дистанційно; збирати роботи он-лайн, бачити статистику виконання; 

створювати анкетні опитування; планувати час розсилки завдань; писати 

повідомлення, кидати відео, посилання і світлини, ставити завдання; 

- в період карантину викладачам приділити значну увагу підвищенню 

кваліфікації і самоосвіті саме в напрямку цифрової освіти; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/VoIP
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- координаційним центром взаємодії, розповсюдження інформації, вирішення 

питань підвищення кваліфікації та самоосвіти, консультування визначити 

навчально-методичний кабінет і дистанційну взаємодію з ним. 

Всі засідання предметно – циклових комісій, атестаційної комісії, 

методичної та педагогічної рад, керівників дипломних проектів проводились 

через комунікаційне програмне забезпечення Zoom.  

Для зручності взаємодії із викладачами була створена віртуальна 

інтерактивна дошка Padlet «Організація роботи викладачів у дистанційному 

режимі», на якій розміщувались матеріали нормативного характеру, методичні 

рекомендації, матеріали в допомогу викладачам, інформація про підвищення 

кваліфікації, матеріали перевірок, засідань атестаційної комісії, методичної та 

педагогічної рад.  

 

У травні 2020 року серед викладачів було проведене опитування «Вивчення 

технологій дистанційного навчання», ціллю якого було визначення проблем, 

перспектив та рівня опанування цифрових технологій 
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Були отримані такі підсумки: 

- Які технології дистанційного навчання Ви використовуєте? (Зазначте 

усі можливі варіанти відповідей) 

 

- Чи дозволяють обрані технології здійснювати якісне дистанційне 

навчання? 

 

- Які ІТ- інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте під час 

проведення лекційних дистанційних занять? 

 

- Які ІТ- інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте для 

створення завдань з контролю знань? 
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- Як Ви оцінюєте рівень Вашої готовності працювати в умовах 

дистанційного навчання? 

 

- Якщо у Вас виникають труднощі з дистанційним навчанням студентів то 

з яких причин? (Зазначте усі можливі варіанти відповіді) 

 

Результати анкетування були розглянути на червневій педагогічній раді. 

Підсумки такі: 

- Більшість викладачів опанували базові технологій роботи в 

дистанційному режимі, в планах – продовжувати навчання; 

- Велике розмаїття дистанційних інструментів – це цікаво, але ускладнює 

роботу студентів (у тому числі – в технічній складовій), в планах їх 

уніфікація;  

- Освітні платформи для підвищення кваліфікації дуже допомогли в 

отриманні знань і навичок, в планах  - продовжувати дистанційну освіту 

та самоосвіту і підвищення кваліфікації в напрямку цифрової освіти; 

- Перша значна проблема – технічне оснащення студентів, в планах - при 

підготовці завдань і матеріалів враховувати цю проблему; 
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- Друга значна проблема – низький рівень самоорганізації дітей, в планах  

- активізація співпраці із батьками щодо контролю підсумків діяльності 

студентів, перегляд і оновлення методів взаємодії.  

У липні 2020 року була створена  ініціативна група у складі керівництва 

технікуму, завідувача навчально-методичного кабінету і представників 

предметно – циклової комісії інформаційних технологій і автоматизації з 

метою прийняття рішення щодо навчальної платформи LMS (з англ. Learning 

Management System- система управління навчанням). Така освітня платформа 

призначена для інтеграції цифрових інструментів навчання, а також 

адміністрування, управління та поширення навчальних програм, формування 

аналітики звітності процесу навчання. Метою застосування освітньої 

платформи є організація такої взаємодії учасників освітнього процесу 

з навчальним контентом і між собою, яка дозволить досягти освітньої мети. 

Група опрацювала Методичні рекомендації щодо запровадження змішаного 

навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти, запропоновані 

Міністерством освіти і науки України, провела моніторинг рейтингів, відгуків 

та претензій. Було прийнято рішення впровадити G Suite for Education  (Google 

Workspace). Які аргументи вплинули на таке рішення? Перелічимо їх: 

 саме в цьому середовищі працює освітня платформа Classroomе та інші 

інтерактивні інструменти та сервіси Google, і це не потребує нового 

навчання викладачів і студентів; 

 середовище для некомерційних закладів освіти – безкоштовне; 

 викладачі отримують безлімітний допуск до Google – диску; 

 знайомий інтуїтивно зрозумілий інтерфейс (відповідає стандартним 

офісним програмам, має україномовну версію); 

 розмежування прав на доступ (різні права на доступ (редагування, 

перегляд, коментування), можливість вбудовування у вигляді посилань); 

 підтримка та розвиток (Google постійно оновлює інтерфейс та 

можливості системи, в зручній формі і вчасно повідомляє про це 

користувачів, здійснює інтеграцію з сучасними технологіями тощо); 
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 додаток відеоконференцій Google Meet не обмежує час спілкування і 

кімната конференцій прив’язується до кожного класу, що не потребує 

постійного планування і розсилання посилань на приєднання; 

 запровадження середовища не потребує додаткових капіталовкладень 

для матеріально – технічного оснащення і його постійного оновлення; 

 середовище має функцію «опікуни», що дозволяє долучати батьків до 

контролю освітнього процесу; 

 учасники корпоративного аканту мають додатковий захист від зовнішніх 

втручань; 

 кожен учасник отримує власний внутрішній акаунт з україномовним 

логіном і ім’ям користувача 

 

 

До початку нового навчального року були здійснені наступні заходи: 

1) творча група у складі чотирьох викладачів пройшла дистанційний курс 

«Розгортання та використання середовища G Suite в діяльності 

освітньої установи» і отримала відповідні сертифікати (викладачі під 
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час навчання виконували функції керівника, адміністратора, 

викладача, відповідального за виховну роботу). З першого вересня 

учасники групи проводили консультації і додаткові заняття  з 

викладачами; 

 

2) надіслана заявка, отриманий дозвіл і налаштування G Suite for 

Education для технікуму; 

3) для всіх викладачів і студентів (у тому числі студентів першого курсу і 

заочного відділення) створені акаунти в рамках корпоративної поштової 

скриньки. І тепер, під час взаємодії із здобувачами освіти викладачі не 

вгадують їх по аватаркам і нікнеймам – система G Suite фіксує тільки чіткі 

імена і прізвища українською мовою; 

4) всі викладачі на поштові скриньки отримали навчальні відеоматеріали 

щодо  нових  можливостей при роботі в Classroom; 

5) створено спільний Google диск, де адміністрація і навчально – методичний 

кабінет почали розміщувати інформацію, бланки, таблиці для спільного 

використання, редагування, тощо . 
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 Важливою новинкою при використанні G Suite for Education в технікумі 

стала можливість моніторингу і контролю активності учасників освітнього 

процесу без втручання у власні акаунти.  
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 Перевагою або зручністю також можна вважати те, що втрата 

(забування) паролю перестає бути проблемою. Не  треба звертатись до 

адміністраторів Google, протягом хвилини все налаштовує один з 

адміністраторів.  

 Було прийняте рішення поступового запровадження системи, 

покрокового опанування нових можливостей. Безперечно, виникають 

проблеми і питання, збої у налаштуваннях і роботі. Але всі учасники 

освітнього процесу із розумінням відносяться до цього. 

 У листопаді навчально – методичний кабінет провів нове опитування 

серед викладачів «Аналіз рівня інформаційно - комунікаційної готовності 

педагогічних працівників для  роботи з G Suite». 

 

Цікаво було порівняти відповіді викладачів через пів року: 

- Як Ви оцінюєте рівень Вашої готовності працювати в умовах 

дистанційного навчання? 

 
 

Квітень 2020 

 

Листопад 2020 

- Які ІТ-інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте під час 

проведення лекційних дистанційних занять? 
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Квітень 2020 

 

Листопад 2020 

- Які ІТ-інструменти (додатки, програми) Ви використовуєте для 

створення завдань з контролю знань? 

 

Квітень 2020 

 

Листопад 2020 
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- Якщо у Вас виникають труднощі з дистанційним навчанням студентів то 

з яких причин? (Зазначте усі можливі варіанти відповіді) 

 

Квітень 2020 

 

Листопад 2020 

За результатами нового аналізу були підведені підсумки 

 викладачі за розглянутий період підвищили свій професійний рівень  в 

напряму цифрової освіти і отримали більшу впевненість і готовність до 

роботи в умовах дистанційного навчання; 

 викладачі технікуму розширили  використання більшості доступних 

додатків Google, а також самостійні цифрові інструменти, сумісні з 

Classroom; 

 низький рівень самоорганізації і відповідальності студентів  в системі 

дистанційного та змішаного навчання є основною проблемою у взаємодії 

із викладачами. 

2.2 Результати участі в обласних  та міських олімпіадах та конкурсах   

І МІСЦЕ 

Бухгалтерський облік 
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VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Осінь-2020»  з української мови та 

літератури  від освітнього проекту «На урок» 

VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови 

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова», від 

освітнього проекту «На урок» 

Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта зима – 2020 – 2021» з англійської мови 

ІІ МІСЦЕ 

Всеукраїнський он-лайн – конкурс «Відун», присвячений Дню Героїв 

України, в рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура»), організованому Українським державним центром 

національно – патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської 

молоді 

Всеукраїнський Конкурс української мови  імені П. Яцика,  Міський етап 

ІІІ МІСЦЕ 

VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Осінь-2020»  з української мови та 

літератури  від освітнього проекту «На урок» 

Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна – 2020» з біології  

Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Весна – 2020» з всесвітньої історії 

VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з англійської мови 

Міський Студентський конкурс мультимедійних презентацій 

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова», від 

освітнього проекту «На урок» 

 

 Студент гр.КСМ-19 прийняв участь у Всеукраїнській молодіжній 

конференції «Фізика. Наука. Життя» (Харківський національний 

університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,  Харківський фаховий 

коледж інформаційних технологій Державного університету 

телекомунікацій) 
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В рамках роботи з обдарованою молоддю слід відзначити ще такі заходи: 

В дистанційному режимі 

пройшов тиждень предметно – 

циклової комісії природничих та 

математичних дисциплін. Серед 

заходів можна виділити 

Студентська конференція: 

««Міжнародне святкування 

числа пі» та поза аудиторний 

інтегрований захід панорама з 

елементами гри « День 

космонавтики» 

 

 З 27.04.20 по 30.04.20 в технікумі проводився Тиждень охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. В рамках цього заходу було оголошено творчий 

конкурс малюнка на тему «Захищене і здорове покоління». На конкурс 

представлені роботи студентів усіх спеціальностей 
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 Також в роботі комісії будівництва та цивільної інженерії слід 

відзначити  проведення вже традиційних заходів «Кращий за фахом 2020» 

та захисту творчих проектів студентів І курсу: 

  

  

 

 В рамках проведення тижня ПЦК соціально-гуманітарних дисциплін та 

фізичного виховання на високому професійному рівні були проведені 

заходи Літературний захід до 150-річчя від дня народження Л.Українки «Я 



23 

 

в серці маю те, що не вмирає» (до Дня рідної мови), Подорож у країну 

Фразеологію, День Злуки ( конференція присвячена об’єднанню ЗУНР і 

УНР на поч. 20 ст.) 

 

 У День української писемності та мови відбувся ювілейний диктант 

національної єдності. Хтось його писав удома, а хтось у стінах рідного 

технікуму. Тема диктанту в ДДТЕІТ в цьому році була присвячена видатній 

людині - Петру Яцику - канадському підприємцю українського 

походження, меценату і філантропу, відомому своїм вагомим внеском у 

фінансування українознавства на Заході та в Україні. 
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 Згідно з річним планом роботи закладу освіти  у 2020 навчальному році  

педагогічний колектив  продовжив роботу над єдиною методичною 

проблемою «Соціалізація студентської молоді в сучасному освітньому 

просторі». У 2020 році  продовжився практичний етап, які включає:  

-  підготовку науково – методичного обґрунтування стратегій соціалізації 

студентів різного віку,  

- розробку  відповідних проектів на рівні конкретних спеціальностей та 

курсів, скоординувати діяльність різних учасників процесу. 

- розробку  і апробацію системи діяльності навчального закладу, або 

викладача, вихователя, спрямовану на розвиток соціальних компетенцій 

особистості, 

-  запровадження  новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій 

соціалізації,  

 Кожен викладач продовжує роботу над обраною власною науково-

методичною проблемою в рамках загального питання. Результат роботи над 

науково-методичною проблемою чітко простежується в роботі 

педагогічного колективу (під час проведення конференцій, зустрічей, 

семінарів, тренінгів, творчих звітів, тижнів ПЦК). 

Протягом року викладачі і студенти дистанційно стали учасниками 

всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій, семінарів, 

олімпіад, професійних засідань, круглих столів: 

- 17.12.2020 року на базі нашого закладу освіти  була проведена традиційна 

ХІV науково-практична конференція «Технології дистанційного навчання: 

досвід та особливості впровадження в закладах фахової передвищої освіти»  за 

участю ВНЗ І-IV рівнів акредитації області. До збірнику статей конференції 

були включені статті та тези:  

1) Федько А.В. – «Управління в системі дистанційного навчання»;  

2) Мельничук Н.В. – Дистанційне навчання: «за» та «проти»; 
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3) Гориславець Ю.О. – «Он-лайн технологічна практика в приватбанку – як 

форма дистанційного навчання та вимога сучасності» 

4) Попович О.М. – G Suite for education  (Google workspace) – впровадження  

пакету спеціалізованого хмарного програмного  забезпечення і інструментів 

для спільної роботи в закладі освіти 

 5) Бородкіна Т.А. – Організація дистанційного навчання при викладанні 

навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління та технічні 

засоби автоматизації» в ДФКЕІТ 

6) Вернигора В. І. – Гейміфікація процесу навчання в будівництві 

7) Воронова І. І. – Використання платформ Arduino та Tinkercad для 

професійної  підготовки фахових молодших бакалаврів 

8) Портна Л. В. – Фізика та астрономія: дистанційне навчання 

 Викладачі комісії електричної інженерії стали організаторами 

проведення Обласного методичного об'єднання викладачів електротехнічних 

дисциплін, участь у навчально-практичному семінарі «Проблеми, досвід 

використання дистанційного навчання при викладанні електротехнічних 

дисциплін» прийняли голова ПЦК електричної інженерії Асаул В.М. з 

доповіддю «Використання середовища GSuite зі стандартними сервісами 

Google з доповненням он-лайн – платформ в організації дистанційного 

навчання при викладанні електротехнічних дисциплін» та  завідувач 

навчально-методичного кабінету Попович О.М. з доповіддю «Впровадження  

G Suite for Education  (Google Workspace) в роботу ДДТЕІТ»; 

- викладач математики Прудько Е.И. взяла участь у IV Міжнародній 

науково-практичної конференції "SCINCE, SOCIETY, EDUCATION, TOPICAL 

ISSUESAHD DEUF LOPMENT PROSPECTS" – Харків, Україна.16-17 березня 

2020 із статтею «Анализ  математических моделей основания фундаментних 

плит» 

-  викладач  дисциплін з автоматизації Бородкіна Т.А. взяла участь у ІІ 

Всеукраїнській конференції студентів і викладачів закладів вищої та фахової 

передвищої освіти «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та 
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перспективи» із статтею «Використання апаратно-технічних засобів систем 

управління для розподілених систем управління об’єктів при виконанні 

курсового та дипломного проектів»); 

-  Попович О.М. долучилась до  підготовки збірки з узагальнення досвіду 

роботи підпорядкованих ЗФПО «Дистанційне навчання: перспективи та 

реалії» із публікація статті «G Suite For Education  (Google Workspace) - 

впровадження пакету спеціалізованого хмарного  програмного забезпечення і 

інструментів для спільної роботи в закладі освіти»;  

- викладачі Гориславець Ю.О., Лушня Н.В., Терехова Л.А., Штифановська 

Н.В., Дубинка В.Б., Мирська Т.К., Портна Л.В. отримали подяки від 

організаторів за підготовку студентів до участі в олімпіадах , конференціях, 

конкурсах 

 

 

 

 

 Через карантинні заходи і зміни в планах роботи міських і обласних 

методичних об’єднань, основна робота викладацького складу була спрямована 

на створення якісного освітнього середовища для здійснення дистанційної 
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форми навчання та співпраця з освітніми платформами у напрямі розміщення і 

публікації навчальних матеріалів: 

-  Викладачі Штифановська Н.В., Мирська Т.К., Дубинка 

неодноразово отримали подяки та грамоти від освітнього проєкту «На урок» та 

проєкту «Всеосвіта» за вагомий внесок та безпечне використання сучасних 

цифрових технологій в освітньому процесі, поповнення бібліотек авторськими 

розробками тощо 
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- Викладачі Штифановська Н.В., Мирська Т.К., Дубинка стали 

фіналістами к конкурсу «Фантастична п’ятірка» проєкту «На урок»; 

 

   

 

 

2.3  Підвищення кваліфікації, перепідготовка 2020 р. 

 

З метою зростання фахової майстерності викладачів, підвищення 

професійного рівня спеціалістів, творчого вирішення педагогічних 

завдань і проблем технікуму, була активізована робота з підвищення 

кваліфікації за різними формами. 
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ПІБ Інформація про підвищення кваліфікації 

 

Години 

Комісія будівництва та цивільної інженерії 

Вернигора 

Василь 

Іванович 

ТОВ « На урок», Вебінар «Викладання трудового навчання в 

умовах карантину» 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра прикладної 

механіки, кафедра графіки та нарисної геометрії, стажування 

30 

ТОВ «На урок», Вебінар: «Мотивація до навчання під час 

карантину» 
2 

Вебінар: Створення та ведення блогу на платформі "Всеосвіта" 2 
Вебінар: «Онлайн-інструменти для створення відео та скринкастів» 

на платформі "Всеосвіта" 

2 

ТОВ «На урок» Вебінар: «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання» 
2 

ТОВ «На урок», вебінар «Як організувати  дистанційне 

узагальнення знань і підбити підсумки навчального року» 
2 

Вебінар: «Цифрова грамотність: YouTube, Gmail,  Google Диск. 

Інтеграція сучасних за стосунків у Блог та Тести на «Всеосвіті», 

«Всеосвіта» 

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Онлайн-тести: варіанти завдань для 

ефективної взаємодії» 
2 

Вебінар: Онлайн – тести як інструмент перевірки знань в умовах 

дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити тести 

надсучасними", «Всеосвіта» 

2 

Денисова  

Вікторія 

Юріївна 

ТОВ «На урок», вебінар «Мотивація до навчання під час 

карантину»  
2 

ТОВ «На урок», вебінар «Правила дистанційної комунікації між 

учасниками освітнього процесу»  
2 

ТОВ « На урок», вебінар «Викладання трудового навчання в умовах 

карантину» 

2 

ТОВ «Всеосвіта»,вебінар «Гейміфікація в освіті,ігрові рішення як 

засіб розвитку учасників освітнього процесу» 
2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Масалов 

Сергій 

Миколайович 

 

ТОВ «На Урок», вебінар «Використання сервісу Edmodo під час 

дистанційного навчання»  

2 

ТОВ «На Урок», інтернет-конференція  «Мислення логічне, 

креативне, критичне»  

10 

ТОВ «На урок» вебінар «Ефективні освітні рішення в умовах 

карантину: педагогічний інструментарій від організації Hundr ED» 

 

2 

ТОВ «На урок»,  вебінар «Друге дихання» в дистанційному 

навчанні: узагальнення та нові ідеї» 

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Особистий професійний блог вчителя: 

дизайн, контент, просування»  

2 

ТОВ «На урок», Вебінар: «Онлайн-тести: варіанти завдань для 

ефективної взаємодії» 

2 

ТОВ «Всеосвіта», Вебінар: «Онлайн-тести як інструмент перевірки 

знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як 

зробити свої тести надсучасними» 

2 
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ТОВ «На урок», Вебінар «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання» 

2 

Платформа  масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,   курс 

«Українська за 27 уроків» 

27 

ТОВ «На урок», вебінар  «Проведення виховної роботи класним 

керівником в умовах карантину» 

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Як організувати дистанційне 

узагальнення знань та підбити підсумки навчального року» 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Національна металургійна академія України кафедра прикладної 

механіки 

30 

Матвєєнко 

Ольга 

Борисівна 

ТОВ «На урок», вебінар «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання» 
2 

ТОВ «На урок», вебінар  «Як організувати дистанційне 

узагальнення знань та підбити підсумки навчального року» 
2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Осауленко 

Олена 

Олександрівна 

ТОВ «На урок», вебінар «Як налагодити ефективне онлайн – 

навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах карантину» 
2 

Курси Першої медичної допомоги дорослим, дітям, немовлям  
Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Комісія соціально – гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки 

Бондаренко  

Валентина 

Михайлівна 

ТОВ “Освітній проект “На урок”,  інтернет- конференція 

«Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» 

10 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Дубинка 

 Вікторія 

 Борисівна 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», курси  «Вчителі 

англійської мови» 
60 

Certificate of Achievement  has attended a seminar "Continuing 

Professional Development: Classroom Action Research”,Cambridge 

assessment english 

1год 

20хв 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, вебінар “Створення онлайнового 

освітнього середовища під час карантинних заходів” 
2 

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару “Oxford 

Exam Trainer is your guide to successful exams” від Oxford University 

Press 

 

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару “Організація 

дистанційного навчання за допомогою GoogleКласу” від Академії 

цифрового розвитку. 

 

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару “Synergy in 

Exam Preparation” на онлан зустрічі з тренером Мартіном Кларком 

від Oxford University Press 

90хв 

Прийняла участь в онлайн конференції “ The Multiple Motivations of 

a Student “від Oxford Teacher’s Club 
 

ТОВ “Всеосвіта”, вебінар (дистанційно) на тему: “Онлайн-тести  

від “Всеосвіти” - альтернативний інструмент для організації 

2 
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навчання” 
ТОВ “Освітній проект “На урок»,  вебінар “Онлайн - тести: 

принцип успішної взаємодії під час дистанційного навчання” 
2 

ТОВ “Освітній проект “На урок «, вебінар” (дистанційно) на тему: 

“Друге дихання” в дистанційному навчанні: узагальнення та нові 

ідеї” 

2 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, конференція підвищення 

кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників з теми “ 

Мислення логічне, креативне, критичне” за напрямками “Критичне 

мислення”, “Креативне мислення”,  Практичні прийоми” 

10 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, вебінар (дистанційно) на 

тему:“Організація позашкільних та онлайн проектівз іноземної 

мови в умовах дистанційного та офлайн-навчання ” 

2 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, вебінар “Онлайн-тести: варіанти 

завдань для ефективної взаємодії” 
2 

Прийняла участь у вебінарі “ Як провести сесію онлайн” від 

Проекту сприяння академічній доброчесності в україні SAIUP від 

НУ “Київ - Могилянська академія” 

 

Пройшла підвищення кваліфікації за видом “вебінар” (дистанційно) 

на тему: “ Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та 

онлайн навчання” від ТОВ “На Урок” 

2 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, вебінар «Проведення виховної 

роботи класними керівником в умовах карантину» 
2 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, конференція підвищення 

кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників з теми “ 

Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми»” за 

напрямками «Наскрізні навички», «Інклюзивна освіта», 

«Психологія», «Інтегроване навчання», «Практичні прийоми»” 

13 

ATOMSHUB Всеукраїнська наукова онлайн конференція - 

Змішаний та дистанційний формат навчання. Онлайн безпека. 
 

Ковальчук 

 Ірина 

Олександрівна 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, вебінар «Використання 

можливостей «На Урок» для дистанційного навчання» 
2 

Участь у вебінар від Академії Інноваційного розвитку освіти «Як 

оцінювати компетентності по НУШ на смартфоні не витрачаючи на 

це час», 

3 

Вебінар від освітньої платформи «Всеосвіта» за темою «Досвід 

роботи з ClassDojo або як оцінити безцінне» 
2 

Вебінар від освітньої платформи Всеосвіта «Цифрова  грамотність  

YouTube,Gmail,Google» 
2 

ТОВ “Освітній проект “На урок”, вебінар «Особистий професійний 

блог вчителя: дизайн, контент, просування», 
2 

ТОВ “Освітній проект “На урок «, вебінар” (дистанційно) на тему 

«Мотивація до навчання під час карантину» за напрямами «ІКТ», 

«Психологія», «Практичні прийоми» 

2 

Всеукраїнська наукова онлайн конференція - Змішаний та 

дистанційний формат навчання. Онлайн безпека. 
 

Кирпенко  

Надія Іванівна 
«Сучасні методи навчання: досвід закордонних педагогів», 

інтерактивні методи викладання укр.мови та літ-ри». «Інтерактивні 

ігри як ефективний освітній інструмент сучасного вчителя». 

«Методи створення та проведення навчальних квестів» 

 

ТОВ “Освітній проект «На урок» , вебінар на тему: “Друге 

дихання” в дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї” 
2 
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ТОВ “Освітній проект “На урок «, вебінар на тему «Ораторське 

мистецтво в житті вчителя: прийоми та поради», 
2 

Формування навичок аргументації на уроках мови(вебінар)  
Інтерактивні вправи на уроках української мови та літератури 

(вебінар) 

 

 

Особливості подачі нової теми з української мови та літератури 

(вебінар) 
 

Підвищення кваліфікації під час Інтернет-вебінару «Онлайн-тести: 

варіанти завдань для ефективної взаємодії»   

2 

Мірошніченко 

Віктор 

 Петрович 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Мирська  

Тетяна 

Костянтинівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок" конференція "Мотивація в освіті: 

інструменти, прийоми та принципи» 
10 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,6 - годинне 

навчання  "Розвиток критичного мислення та медіаграмотності 

педагога у сучасному медіапросторі",  

6 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,  6 – годинне 

навчання за програмою "Використання інтелект – карт в освітньому 

процесі" 

6 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,  6 – годинне 

навчання за програмою "Особливості організації сучасного уроку в 

закладах загальної середньої освіти: нові підходи та технології" 

6 

Вебінар  «Цифрова грамотність: YouTube, Gmail, Google Диск. 

Інтеграція сучасних застосунків у Блог та Тести на «Всеосвіті», 

ТОВ «Всеосвіта» 

2 

Вебінар  «Формування емоційної стійкості педагога в процесі 

підготовки до нового навчального року» (ТОВ «Всеосвіта») 
2 

Участь у конференції: «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти 

та прийоми» (освітній проект «На урок») 
13 

Конференція «Українська мова та література: ідеї та  досвід, 

викладання», (освітній проект «На урок») 
8 

Шепель 

Надія 

Олександрівна 

ТОВ “Освітній проект «На урок», вебінар «Ефективні освітні 

рішення в умовах карантину» 

 

2 

ТОВ “Освітній проект “На урок «, вебінар «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї» 

2 

ТОВ “Освітній проект “На урок «, вебінар «Скринкасти, або форми 

і методи подачі начального матеріалу під час дистанційного 

навчання» 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

 

30 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

Сертифікат №1/1-170, ХХ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, 

перспективи та кращі практики» 

16 

Штифановська 

Наталя 

ТОВ "Освітній проект "На урок", «Як організувати дистанційне 

навчання за допомогою найпростіших онлайн – ресурсів» 

2 
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Володимирівна ТОВ "Освітній проект "На урок", «Навчання в умовах пандемії: 

рекомендації ООН та світовий досвід» 
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", Вебінар  «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання під час карантину», «Як вести 

уроки в Zoom» 

 

Вебінар від «Всеосвіти»: «Використання онлайн – тестів для 

організації дистанційного навчання в умовах карантину», «Як вести 

уроки в Zoom» 

«Як зберегти психічне здоров’я за умов ізоляції » 

2 

Вебінари від «Всеосвіта»: 

«Форми і методи надання матеріалу в умовах дистанційного 

навчання» , «Конструктор тестів», 

Зареєструвалася на курс SOC101 від  Prometheus 

 

Вебінар від «Всеосвіти»: «Дистанційне навчання: інструменти для 

отримання миттєвого зворотнього зв’язку» 
2 

Вебінар від «Всеосвіти»:  «Як допомогти учням ефективно 

підготуватися до ЗНО з Історії України: практичні рекомендації» 
2 

Вебінар від «Всеосвіти»:  «Взаємодія педагогічних працівників з 

батьками. Педагогіка партнерства» 
2 

ТОВ  «Всеосвіта», вебінар «Створення інтерактивних робочих 

аркушів на платформі wizer.me  та Сlasskіck» 
2 

Вебінари від «На урок»: «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання» 
 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар « Онлайн – інструменти для створення 

навчальних відео та скринкастів» 
2 

Вебінар від «Всеосвіти»: «Онлайн –тести як  інструмент перевірки 

знань в умовах дистанційного навчання. Як зробити свої тести 

надсучасними» 

2 

Сіянко 

Сергій 

 Миколайович 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», 6 - годинне 

навчання "Особливості навчання учнів варіативного модуля 

«Баскетбол» в закладах загальної середньої освіти" 

6 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», 6 - годинне 

навчання "Формування здорового способу життя через 

впровадження оздоровчої скандинавської ходьби в закладах 

загальної середньої освіти»" 

6 

Департамент освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, семінар – тренінг для підготовки виховників 

Всеукраїнської дитячо – юнацької військово – патріотичної гри 

«Сокіл» (Джура») 

25 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», 6 - годинне 

навчання "Особливості навчання учнів варіативного модуля 

«Волейбол» в закладах загальної середньої освіти" 

 

6 

ТОВ “Освітній проект “На урок», вебінар «STEAM та арт 

інструменти для підтримки психічного та фізичного здоров’я під 

час карантину” 

2 

Баранчиков 

 Іван  

Іванович 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Куян  

Олена 

Олександрівна 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» спеціалізований 

тренінг «Міфи та факти про ВІЛ» 
3 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» спеціалізований 3 
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тренінг «Ефективне партнерство педагогів і батьків» 
Безпечні кордони дитини 6 
Києво-Могилянська академія, курс «Жінки та чоловіки:гендер для 

всіх» 
60 

Києво-Могилянська академія, курс «Медіаграмотність для освітян» 60 
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» спеціалізований 

тренінг «Особливості тренінгової роботи» 
3 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» спеціалізований 

тренінг «Особливості сексуального розвитку дитини» 
3 

Воркшоп «Особиста гігієна:безпечно та екологічно» 3 
Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра філософії та 

політології, стажування 

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Хауссі 

Ольга 

Андріївна 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради підвищення кваліфікації 
80 

ATOMSHUB Всеукраїнська наукова онлайн конференція - 

Змішаний та дистанційний формат навчання. Онлайн безпека.За 

темою: «Онлайн-тестування та форми застосування платформи 

Classtime» 

6 

Комісія економічних дисциплін 

Гориславець 

Юлія 

Олександрівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок" , вебінар «Успішний досвід 

підготовки, організації та проведення STEM-тижня (до 

Міжнародного STEM-тижня)» 

2 

ТОВ «Всеосвіта», курс «Сучасні проблеми адаптації та соціалізації 

особистості»  

36 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар  «Онлайн-тести: варіанти 

завдань для ефективної взаємодії» 
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Мотивація до навчання 

під час карантину» 
2 

ТОВ "Всеосвіта», вебінар «Дистанційне навчання за допомогою 

ClassDojo для учителів, учнів та батьків» 
2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяла участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти» 

30 

Мельничук 

Наталя 

Валеріївна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Онлайн-тести: принципи 

успішної взаємодії під час дистанційного навчання» 
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї» 
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Сучасне патріотичне 

виховання» 
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", інтернет – конференція  

«Навчальний рік 2020-2021: виклики та можливості» 
18 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

30 
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семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 
Попович 

Оксана 

Миколаївна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Використання сервісу 

Zoom для проведення дистанційних занять» 
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Організація 

дистанційного навчання у кризових умовах: за результатами 1-го 

тижня» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Використання сервісу 

Edmodo під час дистанційного навчання» 
2 

Платформа Масових відкритих онлайн - курсів Prometheus, 

дистанційний курс «Критичне мислення для освітян» 
30 

ТОВ «Академія цифрового розвитку»,  вебінар «Використання 

Google Meet в освітній діяльності» 
2 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційний курс 

«Розгортання та використання середовища GSuit в діяльності 

освітньої установи» 

30 

Національна металургійна академія України, стажування на 

кафедрі економіки та підприємництва 
150 

Терехова 

Людмила 

Андріївна 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,  12 - годинне 

навчання "Технології розвитку креативності та творчості учня в 

практиці діяльності сучасного вчителя»    

12 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,  12 - годинне 

навчання "Організація науково – орієнтованої та науково – 

технічної діяльності учнів в процесі впровадження STEM – 

освіти»"     

6 

ТОВ "Всеосвіта», Дистанційний курс «Google сервіси в роботі 

вчителя» 
16 

ТОВ "Всеосвіта», вебінар «Дистанційне навчання: інструменти для 

отримання миттєвого зворотного зв'язку» 
2 

ТОВ "Всеосвіта», вебінар «Секрет ораторства для педагогів. Кейси 

та поради» 
2 

ТОВ "Всеосвіта», вебінар «Геймифікація в освіті. Ігрові рішення як 

засіб розвитку учасників освітнього процесу» 
2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів,кафедра обліку та аудиту 
30 

Федько 

Анжеліка 

Володимирівна 

ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», програма 

підвищення кваліфікації «Професійний розвиток педагогічного  

(науково – педагогічного) працівника», вебінар «Як вчителю зараз 

керувати особистими фінансами? Покроковий план дій» 

3 

ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти», програма 

підвищення кваліфікації «Професійний розвиток педагогічного  

(науково – педагогічного) працівника», вебінар «Апатія та 

особливості учбової мотивації у дітей» 

3 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Комісія електричної інженерії 

Асаул 

Віта 

Миколаївна 

Дистанційний курс на базі платформи масових відкритих онлайн 

курсів «Prometeus»:  «Критичне мислення для освітян» 
30 

Онлайн – курс: «Академічна доброчесність», платформа EdEra 4 
Онлайн – курс: «Прозора енергетика», платформа EdEra 10 
Дистанційний курсі на базі платформи масових відкритих онлайн 

курсів «Prometeus: «Медіаграмотність для освітян» 
60 
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ТОВ «На урок», вебінар: «Використання сервісу Zoom для 

проведення дистанційних занять» 
2 

EdEra-SmartOsvita, Онлайн – курс  «Домедична допомога» 3 
EdEra-SmartOsvita, Онлайн – курс «Основи веб-розробки (HTML, 

CSS, JavaScript)» 
30 

Дистанційний курсі на базі платформи масових відкритих онлайн 

курсів «Prometeus:   

«Наука про навчання. Що повинен знати вчитель» 

20 

Дистанційний курсі на базі платформи масових відкритих онлайн 

курсів «Prometeus:   

«Наука про навчання. Що повинен знати лідер освітнього стартапу» 

60 

ТОВ «На урок», вебінар: «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання»   
2 

Educational Era Онлайн – курс:  «Бери й роби» 20 
ТОВ «Академія цифрового розвитку», вебінар «Використання 

Google Meet в освітній діяльності» 
2 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційний курс 

«Розгортання та використання середовища GSuit в діяльності 

освітньої установи» 

30 

Вороновська 

Любов 

Іванівна 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра промислової 

теплоенергетики, стажування 

30 

Національна металургійна академія України  кафедра 

електротехніки та електропривода 
30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяла участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти» 

30 

Корендо 

Марина 

Володимирівна 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»,  курси 

підвищення кваліфікації вчителів інформатики 
40 

ТОВ "Освітній проект "На урок", конференція "Інтернет – ресурси 

у навчальному процесі» 
10 

ТОВ "Освітній проект «На урок»  «Хаос в освіті: теорія і практика» 2 
ТОВ "Освітній проект  Інтернет-конференція  «Інтернет-ресурси у 

навчальному процесі»  

10 

ТОВ «На урок», Дистанційний  вебінар   «Використання сервісу 

ZOOM для проведення дистанційних занять» 

2 

ТОВ «На урок», Дистанційний  вебінар «Проектна діяльність в 

умовах дистанційного навчання та карантину» 

2 

ТОВ «Всеосвіта»  Дистанційний  вебінар   «Проектна діяльність в 

освітньому процесі. З чого розпочати?» 

2 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», вебінар «Використання 

Google Meet в освітній діяльності» 

2 

На Урок, вебінар «Друге дихання в дистанційному навчанні, 

узагальнення та нові ідеї»  

2 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційний курс 

«Розгортання та використання середовища GSuit в діяльності 

освітньої установи» 

30 

Майсак ТОВ «На урок», вебінар «Успішний досвід підготовки, організації 2 

http://email.naurok.com.ua/c/eJxVT0luxSAUO03YEQEhQxcskrb_GtULZHgKQwTkV7l96bCp5IVtWZZtVN-1Q98SVIIJxqToecuGVtS87t6mYexGKabp9SH690oyD1cMR62Dqy8gu9LrIJeOt5obmHk_c6lfZslh5ZIPjDfEqj3nM1XNWIlHwb-Coj-XGT3EwtIR0R-QMlKYA11DdEiRuiUHg_QMBvSO1MNT72B92AJ1kJeIYC96oqHFTtRgyuA13j-B37D3N5CoIMFln7IpLzYHaL83kKz-BnyccLvFZ2LDRtGoL3zZXGY
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVT0luxSAUO03YEQEhQxcskrb_GtULZHgKQwTkV7l96bCp5IVtWZZtVN-1Q98SVIIJxqToecuGVtS87t6mYexGKabp9SH690oyD1cMR62Dqy8gu9LrIJeOt5obmHk_c6lfZslh5ZIPjDfEqj3nM1XNWIlHwb-Coj-XGT3EwtIR0R-QMlKYA11DdEiRuiUHg_QMBvSO1MNT72B92AJ1kJeIYC96oqHFTtRgyuA13j-B37D3N5CoIMFln7IpLzYHaL83kKz-BnyccLvFZ2LDRtGoL3zZXGY
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Неллі     

Володимирівна 
та проведення STEM – тижня» 

ТОВ «На урок», інтернет – конференція  «Мислення логічне, 

креативне, критичне»  

10 

ТОВ «На урок», вебінар «Онлайн – тести: принципи успішної 

взаємодії під час дистанційного навчання» 

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Друге дихання  в дистанційному 

навчанні, узагальнення та нові ідеї» 

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання» 

2 

ТОВ «На урок», інтернет – конференція  «Ефективна взаємодія в 

освіті: інструменти та прийоми»  

13 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяла участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти»  

30 

Національна металургійна академія України, стажування на  

кафедрі електротехніки та електропривода 

30 

Носов 

Василь 

Анатолійович 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра промислової 

теплоенергетики, стажування 

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти» 30 

Соятова 

Наталя 

Володимирівна 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра промислової 

теплоенергетики, стажування 

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяла участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти»  

30 

Семенова 

Юлія 

Станіславівна 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Ткаченко 

Тетяна 

Михайлівна 

ТОВ «На урок», вебінар «Скринкасти, або форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання»  

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Онлайн-тести: принципи успішної 

взаємодії під час  дистанційного навчання» 

2 

ТОВ «На урок», вебінар «Друге дихання  в дистанційному 

навчанні, узагальнення та нові ідеї» 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра промислової 

теплоенергетики, стажування 

30 

Національна металургійна академія України   кафедра 

електротехніки та електропривода, стажування 

 

30 

Комісія інформаційних технологій та автоматизації 

Аксьонова 

Олена 

Сергіївна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Як налагодити 

ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в 

умовах карантину»  

2 
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ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Проєктна діяльність в 

умовах дистанційного навчання та карантину»  

2 

Вебінар «Онлайн інструменти для створення навчальних відео та 

скринкастів » ТОВ «Всеосвіта»   

2 

Вебінар «Ігрові педагогічні прийоми: як побудувати в учнів інтерес 

до навчання» ТОВ «Всеосвіта»   

2 

ATOMSHUB Всеукраїнська наукова онлайн конференція - 

Змішаний та дистанційний формат навчання. Онлайн безпека. За 

темою: «Цифрові інструменти для дистанційної освіти»  

6 

Бондарь 

Віталіна 

 Данилівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", Вебінар «Правила дистанційної 

комунікації між учасниками освітнього процесу» 

2 

Вебінар на платформі «Всеосвіта»: «Проєктна діяльність в 

освітньому процесі. З чого розпочати?» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Викладання 

інформатики під час дистанційного навчання»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї»  
2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання»  

2 

Вебінар на платформі «На Урок»: «Онлайн-тести: варіанти завдань 

для ефективної взаємодії»  
2 

Бородкіна 

Тетяна 

Анатоліївна 

Платформa масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: 

Z:  Критичне мислення для освітян.  

30 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар: STEAM  та арт 

інструменти для підтримки психічного та фізичного здоров’я під 

час карантину»  

2 

EdEra,  онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі» для 

вчителів закладів загальної середньої та викладачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти (ППО).  

10 

Платформa відкритих онлайн-курсів EDERA_BBF 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» 

32 

Платформa відкритих онлайн-курсів EDERA_BBF «Академічна 

доброчесність» 

4 

Платформa відкритих онлайн-курсів EDERA_BBF «З учнями про 

освіту та кар’єру» 

8 

 «Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності» та почесне звання 

амбасадорки медіа грамотності. «Very Verified: онлайн-курс з 

медіаграмотності» розроблений міжнародною організацією IREX 

спільно зі студією онлайн-освіти EdEra.  «Very Verified» є частиною 

проєкту «Learn to Discern in Education (L2D-Ed)». Проєкт 

фінансують Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні та 

Посольство Великої Британії в Україні за підтримки Міністерства 

освіти і науки України.  

9 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар : Ефективні освітні 

рішення в умовах карантину: педагогічний інструментарій від 

організації HundrED.  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар :«Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї».  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар: «Успішний досвід 

підготовки, організації та проведення STEM – тижня» . 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Скринкасти або форми і 2 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/%E2%80%9Dhttps:/courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA_OSCE+HRE101+2019/about%E2%80%9D
https://naurok.com.ua/webinar/efektivni-osvitni-rishennya-v-umovah-karantinu-pedagogichniy-instrumentariy-vid-organizaci-hundred
https://naurok.com.ua/webinar/efektivni-osvitni-rishennya-v-umovah-karantinu-pedagogichniy-instrumentariy-vid-organizaci-hundred
https://naurok.com.ua/webinar/efektivni-osvitni-rishennya-v-umovah-karantinu-pedagogichniy-instrumentariy-vid-organizaci-hundred
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat
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методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання»  

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар: Використання сервісу 

Zoom для проведення дистанційних занять. 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра автоматизації 

виробничих процесів, стажування 

30 

ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та викладачів закладів вищої та 

фахової перед вищої освіти  

2 

Боюн 

Неоніла 

Олександрівна 

Платформa масових відкритих онлайн-курсів Prometheus ‘Основи 

Web UI розробки  
 

Платформa відкритих онлайн-курсів EDERA_BBF «WEB  Основи 
веб-розробки (HTML,CSS, JavaScript)» 

30 

Платформa відкритих онлайн-курсів Prometeus «Протидія та 
попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

80 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Онлайн-тести: 
принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар  «Викладання 

інформатики під час 

дистанційного навчання»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар  «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання»  

2 

ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційний курс 

«Розгортання та використання середовища GSuit в діяльності 

освітньої установи» 

30 

Академия Яндекса «Безопасность в интернете»  

Глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з 

цифрової грамотності  
 

Воронова 

Ірина 

Іванівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Онлайн-тести принципи 

успішної взаємодії під час успішної взаємодії під час дистанційного 

навчання»  

2 

 ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Скринкасти або форми і 

методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Ігрові онлайн-ресурси в 

дистанційному навчанні: граючись навчаємо» 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра автоматизації 

виробничих процесів, стажування 

30 

Коновалова 

Світлана 

Сергіївна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Друге дихання» в 

дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Ефективні освітні 

рішення в умовах 

карантину: педагогічний інструментарій від організації HundrED» 

2 

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat
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Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Солнушко 

Віталій 

Олексійович 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, кафедра інформаційних 

технологій і систем, стажування 

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяв участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти»  

30 

Халікова Леся 

Олександрівна 
Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Лавренюк 

Ірина 

Валеріївна 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяла участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти»  

 

30 

Комісія природничих та математичних дисциплін 

Кучеренко 

Алла 

Анатоліївна 

ТОВ "Освітній проект "На урок», вебінар «Інтернет середовище для 

професійного розвитку вчителів математики» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок», вебінар. «Використання сервісу 

Zoom для проведення дистанційних занять» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок .Вебінар: «Використання 

можливостей «На Урок» для дистанційного навчання» 

2 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, узяла участь у роботі 

педагогічного навчально-практичного семінару на тему 

«Педагогіка та психологія навчальних процесів в закладах освіти»  

30 

Лушня 

Наталя 

Володимирівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Використання 

можливостей «На урок» для дистанційного навчання» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар «Використання сервісу 

Zoom для проведення дистанційного навчання» 
2 

ТОВ «Всеосвіта» вебінар «Практичні поради щодо організації 

дистанційного навчання під час карантину» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок Вебінар «Розробка мобільних 

додатків у безкоштовних конструкторах» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок , Вебінар «Проектна робота на 

уроках інформатики» 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", інтернет-конференція «Мислення 

логічне, креативне, критичне» 

10 

ТОВ "Освітній проект "На урок", Вебінар «Викладання 

інформатики під час дистанційного навчання»  

2 

ТОВ «Всеосвіта», дистанційний курс «Розвиток когнітивної 

гнучкості і критичного мислення в освітньому процесі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: практичні поради».  

30 
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ТОВ "Освітній проект "На урок", Інтернет- конференція 

«Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно»  

8 

 ТОВ «Всеосвіта», Вебінар «Ресурси  міжнародних екологічних  

проєктів для  роботи  у  сучасній школі»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок" вебінар «Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання»  

2 

Coursera, Курс «Introduction to HTML5»  
ТОВ «Всеосвіта», Вебінар «Секрет ораторства для педагогів. Кейси 

та поради»  

2 

ТОВ «Всеосвіта», Вебінар «Дистанційне навчання: інструменти для 

отримання миттєвого зворотного зв’язку»  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок . Інтернет-конференція «Ефективна 

взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» 

13 

ТОВ «Всеосвіта», Вебінар «Навчальний проект. Особливості 

проектів з хімії»  

2 

 ТОВ «Всеосвіта», Вебінар «Рефлексивне оцінювання в освітньому 

процесі як ресурс особистісного розвитку»  

2 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

«Дніпропетровської обласної ради», підвищення кваліфікації 

40 

Петрова 

Лілія 

Володимирівна 

Національна металургійна академія України, Центр післядипломної 

освіти та підвищення кваліфікації кадрів, педагогічно-навчальний 

семінар на тему «Інноваційні освітні технології у закладах освіти»  

30 

Портна 

Ліана 

Валеріївна 

ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар "Використання сервісу 

Edmodo під час дистанційного навчання"  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок"  конференція "Мислення логічне, 

креативне, критичне"  

10 

ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар "Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках фізики"  

2 

 ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар "Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання"  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар "Експеримент у 

дистанційному навчанні та онлайн-ресурси для проведення 

лабораторних робіт із фізики"  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар "Фізика для сучасного 

школяра: традиції, інновації, STEM" 

2 

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана 

Кожедуба, Харьківський фаховий коледж інформаційних 

технологій Державного університету телекомунікацій, взяла участь 

у роботі Всеукраїнської молодіжної конференції Фізика.Наука. 

Життя  

10 

Прудько 

Олена 

Іванівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок". Вебінар « Онлайн-тести: 

принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання»  

2 

ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти». Вебінар « Як 

оцінювати компетентності по НУШ на смартфоні»  

3 

ТОВ «На Урок» вебінар «Онлайн-тести: варіанти завдань для 

ефективної взаємодії».  

2 

ТОВ «ВСЕОСВІТА», вебінар «Дистанційне навчання: інструменти 

для отримання миттєвого зворотного зв’язку» 

2 

ТОВ «ВСЕОСВІТА» вебінар «Лепбук як інструмент реалізації 

практичного та творчого навчання» 

2 
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ТОВ «На Урок» вебінар «Використання методів ейдетики під час 

вивчення тригонометричних формул» 

2 

ТОВ «Академія інноваційного розвитку освіти». дистанційний курс 

«Google Classroom – онлайн клас для ефективного навчання» в 

межах освітньої програми підвищення кваліфікації «Професійний 

розвиток педагогічного (науково-педагогічного) працівника»  

15 

ТОВ «ВСЕОСВІТА вебінар  «Цифрова грамотність: YOUTUBE, 

GMAIL, GOOGLE диск. Інтеграція сучасних застосунків у блог та 

тести на «ВСЕОСВІТІ» 

2 

Сальникова 

Ольга 

Леонідівна 

ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар “Викладання хімії в умовах 

дистанційного навчання”  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар “Як налагодити ефективне 

онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в умовах 

карантину”  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", Інтернет- конференція „ 

Природничі дисципліни: навчаємо дистанційно”  

10 

ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар ”Сучасний урок: у 

пошуках натхнення” 

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", інтернет- конференція „ 

Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми”  

10 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар” Як організувати 

дистанційне узагальнення знань”  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар” Використання 

можливостей «На урок» для дистанційного навчання”  

2 

ТОВ "Освітній проект "На урок", вебінар на тему «Використання 

сервісу Zoom для проведення дистанційного навчання» 
2 

Вебінар  „ Навчальний проєкт. Особливості проєктів з хімії.”( „ 

Всеосвіта”) 

2 

 ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар "Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного 

навчання"  

2 

 ТОВ "Освітній проект "На урок"вебінар " STEM – заходи в онлайн 

– просторі: нові ідеї та способи втілення"  

2 

ТОВ «ВСЕОСВІТА», вебінар «Цифрова грамотність : YouTube, 

Gmail, Google Диск. Інтеграція сучасників застосунків у Блог та 

Тести на «Всеосвіті» 

2 

 

2.4 Відкриті заняття та поза аудиторні заходи, проведені викладачами у 

2020 році 

Вид заняття (заходу) Назва (тема) 

Демонстрація презентації до Дня 

рідної мови 

Позааудиторний захід 

Літературний захід до 150-річчя від дня народження 

Л.Українки «Я в серці маю те, що не вмирає» 

Виховний розвиваючий захід 

Позааудиторний захід 

Що ?Де? Коли? 

Україна- єдина країна 

Відкрите заняття 

Захід для викладачів технікуму 

Правопис складних слів 

Перевір знання з рідної мови 
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Позааудиторний захід 

 

Позааудиторний захід 

 

Позааудиторний захід 

 

День Злуки ( конференція присвячена об’єднанню ЗУНР і 

УНР на поч. 20 ст.) 

Кінолекторій «Вони боролись за волю» до 100-річчя 

Української революції 

Виставка постерів «Січ іде» під девізом «Ми пам`ятаємо 

вас”. 

Написання рефератів, ессе 

Позааудиторний захід Подорож у країну Фразеологію 

Позааудиторний захід Кінолекторій «Вони боролись за волю» до 100-річчя 

Української революції 

Позааудиторний захід Сучасна література в юнацькому читанні 

Позааудиторний  захід Україна- єдина країна 

Інтелектуальна гра для студентів ІІ курсів «Що?Де?Коли?» 

Інтегроване відкрите заняття «Полімери. Використання полімерів: за і проти» 

Відкрите заняття «Основні ознаки травмування живота. Основні ознаки 

травмування скелетно-м'язової системи» 

Відкрите заняття Онлайн-опитування через Google-форум «Що я знаю про 

енергетику»,серед студентів технікуму 

Відкритий виховний захід Посвята у спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології» 

Позааудиторний  захід Олімпіада з теплотехнічних дисциплін серед студентів  

Гра «Поле чудес» «Метрологія навколо нас» 

Бесіда-огляд Майбутньої енергетики 

Нетворкінг з представниками 

Придніпровської ТЕС 

«Інноваційні підходи до акумулювання енергії» в режимі 

онлайн 

Публічний захист курсових 

проєктів 

«Електричні мережі» 

Відкритий виховний захід Посвята в енергетики 

Студентська конференція  «Міжнародне святкування числа пі» 

Позааудиторний інтегрований 

захід панорама з елементами гри 

«День космонавтики» 

Виховний захід «Найкращий будівельник» 

Єдина класна година «Енергетика і сталий розвиток України» 

Інтелектуальний конкурс «Енергобій» 

Навчально-виробничий конкурс «Я – майстер своєї справи» 

Творчий конкурс постерів «Енергетика: сьогодні, завтра» 
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2.5 Методичні розробки, підготовлені в 2020 р. 

  Формою методичної роботи у технікумі є підготовка навчально-методичних 

матеріалів, що є елементом самоосвіти викладача та сприяє підвищенню його 

педагогічної майстерності, вивченню і поширенню педагогічного досвіду.  

 До методичного кабінету протягом 2020 року були представлені методичні 

матеріали: 

ПЦК комп’ютерних технологій та  автоматизації 

Методична розробка «Застосування комп’ютерних технологій 

при виконанні лабораторних робіт» 

Коновалова С.С. 

Розробка методик практичних робіт для студентів з 

«Моделювання електронних схем і програмування 

мікроконтролерів комплексу Arduino» 

Воронова І.І. 

Методичні вказівки для виконання курсового  проектування з 

навчальної дисципліни «АСУ для студентів спеціальності: 151 

Бородкіна Т.А. 

Розробка комплекту завдань з навчальної практики для 

студентів других курсів 

Аксьонова О.С. 

ПЦК будівництва та цивільної інженерії 

Методична розробка проведення відкритого заняття «Захист 

творчих проєктів» 

Денисова В.Ю. 

Методичні рекомендації до виконання КП та ДП «Розрахунок 

ребристої плити покриття розміром  

3х6 м за ДБН В.1.2:2006 у порівнянні з  

розрахунком за СНиП 2.01.07-85 « 

Вернигора В.І. 

Робочий зошит для самостійної роботи за блоком  

«Теоретична механіка» за змістовим модулем «Статика» 

Масалов С.М. 

Соціально-гуманітарних дисциплін та фізичного виховання 

Методична розробка «Подорож у країну Фразеологію» Мирська Т.К. 

Методична розробка на тему: Проєкт розвитку соціальної 

компетентності студентів в процесі формування 

мовнокомунікативних вмінь на заняттях з української мови в 

закладах фахової перед вищої освіти 

Бондаренко В.М. 

Методична розробка «Впровадження інтерактивних методів 

проведення  патріотичних виховних заходів»                                                                                             

Дубинка В.Б. 

Методична розробка «Сучасні педагогічні технології на 

заняттях з німецької мови як засіб розвитку особистості в 

умовах впровадження концепції НУШ 

Дубинка В.Б. 

Методична розробка «Сучасні педагогічні технології на 

заняттях з англійської  мови як засіб розвитку особистості в 

умовах впровадження концепції НУШ 

Ковальчук І.О. 

Матеріали відкритого заняття на тему:  

«Відомі англійські художники. Відомі англійські музеї. 

Галереї Лондону» 

 

Дубинка В.Б. 
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ПЦК електричної інженерії 

Методична розробка «Формування соціальних 

компетентностей студентів відділення засобами 

самоврядування» 

Майсак Н.В. 

Методична розробка  “Трубопроводи електростанції” та  

“Технологічні схеми електростанції” 

Соятова Н.В. 

ПЦК математичних та природничих дисциплін 

Інтелект-карти та компетентнісно-орієнтовані завдання – 

інноваційні методики сучасної STEM – освіти  

Сальникова О.Л. 

Лушня Н.В. 

Проектна технологія як елемент stem-освіти студентів і 

курсу під час проведення інтегрованих  заходів та 

досліджень екологічного спрямування з предметів 

природничого циклу 

Сальникова О.Л. 

Лушня Н.В. 

Створений робочий зошит з хімії елементів неметалів 

Розроблені інтелект-карти для занять з хімії  

Сальникова О.Л. 

Лушня Н.В.   

Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивчені 

курсу фізика. 

Портна Л.В. 

Коучинг, як ефективна  технологія формування 

самоосвітньої компетентності студентів. 

Петрова Л.В. 

«Сферична тригонометрія» Прудько О.І. 

Посібник, Методичні рекомендації до практичних занять з 

дисципліни "Вища математика" (розділ " Кратні інтеграли") 

Прудько О.І. 

«Матеріали гурткової роботи»  «гуртка математик» Кучеренко А.А. 

«Аспекти дослідницької роботи при розв’язуванні задач 

економічного змісту методом математичного моделювання, 

як розвиток соціальної компетентності студентів» 

Кучеренко А.А. 

ПЦК економічних дисциплін 

Методична розробка «Електронний підручник з предмету 

«Податкова система» 

Терехова Л.А. 

Методична розробка проведення навчальної практики з 

бухгалтерського обліку 

Терехова Л.А. 

Методичні вказівки для вивчення дисципліни  

«Комерційна діяльність та товарознавство» 

Гориславець Ю.А. 

«Аналіз проектного методу навчання» Федько А.В. 

Методична розробка «Досвід закладу освіти у впровадженні 

пакету спеціалізованого хмарного  програмного 

забезпечення і інструментів для спільної роботи G Suite for 

Education  (Google Workspace) та використанні технологій 

дистанційного навчання» 

Попович О.М. 

Матеріали узагальнення досвіду роботи ВНЗ І – ІІ р.а., 

підпорядкованих Дніпровському міському базовому 

технікуму зварювання та електроніки імені Є.О. Патона: 

- G Suite for Education  (Google Workspace) - 

Попович О.М. 
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впровадження пакету спеціалізованого хмарного  

програмного забезпечення і інструментів для 

спільної роботи в закладі освіти; 

- Сучасні освітні тенденції медіаграмотності та 

критичного мислення 

Основним напрямом методичної роботи викладачів у 2020році була 

підготовка навчальних матеріалів і розміщення їх у Classroom для організації і 

забезпечення дистанційної (змішаної) форми навчання: 

- розміщення в класах лекційного та практичного матеріалу у формі   

Google – документів та Google – презентацій;  

 

 

 

 

- надання  посилань на якісні навчальні і розвивальні відео на YouTube 

каналах, онлай – уроки  на ТБ та YouTube каналах; 
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- розміщення викладачами власних відео та презентацій з екрану за 

допомогою розширень Loom, Screencastify та ін. 
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- використання Jamboard, Padlet для розміщення навчальних матеріалів та 

як інструменту для виконання індивідуальних, групових завдань чи 

проєктів 
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- створення Google Sites (Сайти) в домені G Suite  або на зовнішніх 

ресурсах. Наповнення і мета створення сайтів може бути різна  
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-створення Google Форм ( easyQuizzy)  як інструментів для тестув 

 

- розробка вправ  на платформі Learningapps  
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- підготовка завдань за допомогою Google малюнків, Google презентацій, 

Google документів (спільні завдання, завдання для малих груп, завдання 

для кожного); 

 

2.6  Результати атестації викладачів  - 2020 р.: 

На підставі протоколу засідання атестаційної комісії Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій  від 

31.03.2020 № 5: 

- Аксьоновій Олені Сергіївні, викладачу інформатики Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

- Боюн Неонілі Олександрівні, викладачу комп’ютерних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- Солнушко Віталію Олексійовичу, викладачу комп’ютерних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії». 

На підставі рішення атестаційної комісії ІІІ рівня від 31.03.2020 р., протокол 

№ 5, та наказу Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 24.04.2020р. № 150 -к/тр: 

-Гориславець Ю.О., викладачу економічних дисциплін Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій 
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підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії»; 

- Киричек О.В., викладачу  комп’ютерних дисциплін Курахівської філії  

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»; 

- Ніколаєвій В.П ., викладачу  української мови і літератури Курахівської 

філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»; 

- Корендо М.В., викладачу теплотехнічних дисциплін Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій 

підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «старший викладач»; 

- Гладіліній А.М. викладачу економічних дисциплін Курахівської філії 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»; 

- Олійник Н.Г. викладачу суспільних дисциплін Курахівської філії 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач – методист»; 

- Бондаренко В.М., викладачу української мови та літератури 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач – методист»; 

- Петровій Л.В. викладачу математики Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та інформаційних технологій підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «викладач – методист»; 
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- Прудько О.І.  викладачу математики Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій присвоєна кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії»  

Організація і здійснення навчального процесу у технікумі проводилася у 

відповідності до нормативних і розпорядчих документів МОН України. 

Своєчасно складалися та були затверджені нормативні документи: 

 графік організації навчального процесу; 

 розклади навчальних занять; 

 розклади проведення заліків, екзаменів, практик; 

 графік організації самостійної роботи; 

 робочі навчальні плани; 

 плани роботи методичної ради технікуму, відділень, ПЦК; 

 плани роботи структурних підрозділів. 

Для якісного здійснення навчального процесу, успішного проходження 

акредитації в технікумі створено та функціонує  6 предметно – циклових 

комісій: 4 - випускові та 2 — загальної підготовки. 

2.7 Якісний склад викладачів  

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість 

їх розстановки – один із визначальних чинників, що зумовлюють ефективність 

функціонування технікуму як соціально-педагогічної системи.  

Показники ДДТЕІТ Курахівська філія 

1) Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої 

категорії", з них: 

- мають педагогічне звання "викладач – методист"; 

-  мають педагогічне звання "старший викладач"; 

29 

 

11 

3 

8 

 

1 

3 

2) Кваліфікаційна категорія "спеціаліст І категорії" 10 - 

Кваліфікаційна категорія "спеціаліст ІІ категорії" 1 - 

Кваліфікаційна категорія "спеціаліст" 5 2 

 

НАГОРОДИ  2020 р.          

1.  Аксьонова О.С. Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 26.02.2020р. 

№ 79-к/тр 

2.  Асаул В.М. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 
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134-к 

3.  Боюн Н.О. Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 28.09.2020 № 

556-к/тр 

4.  Бородкіна Т.А. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

5.  Буцька О.І. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

135-к 

6.  Бут О.М. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

135-к 

7.  

Воронова І.І. 

Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 26.02.2020р. 

№ 79-к/тр 

8.  Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

134-к 

9.  Герасименко О.О. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

10.  Гориславець Ю.О. Подяка міського голови 08.03.2020 

11.  Каплій О.Ю. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

135-к 

12.  Коновалова С.С. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

134-к 

13.  Корендо М.В. Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 28.09.2020р. 

№ 556-к/тр 

14.  Почесна грамота обласної організації 

профспілки 

Постанова від 16.12.2020 р. 

15.  Куян О.О. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

08.09.2020р.  № 78-р 

16.  Ляшенко А.Є. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

135-к 

17.  

Мельничук Н.В. 

Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

28.02.2020р.  № 11-р 

18.  Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

19.  

Майсак Н.В. 

Подяка директора ДДТЕІТ Наказ від 02.01.2020р. № 

01-к 

20.  Почесна грамота обласної організації 

профспілки 

Постанова від 16.12.2020 р. 

21.  Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 28.09.2020р. 

№ 556-к/тр 

22.  Носов В.А. Почесна грамота обласної організації 

профспілки 

Постанова від 16.12.2020 р. 

23.  Осіпов О.М. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

27.08.2020р.  № 72-р 

24.  Почесна грамота обласного профоб’єднання Постанова від 16.12.2020 р. 

25.  Осіпова Н.В. Почесна грамота президії центрального 

комітету профспілки працівників 

енергетики та ЕТП України 

Жовтень 2020р. 

26.  Осауленко О.О. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

08.09.2020р.  № 78-р 

27.  Олійник Н.Г. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

28.  Петрова Л.В. Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 31.01.2020р. 

№ 32-к/тр 
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29.  Попович О.М. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

30.  Портна Л.В. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

134-к 

31.  Роденко Д.О. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

32.  Сінько О.С. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

28.02.2020р.  № 11-р 

33.  Соятова Н.В. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

134-к 

34.  Сальникова О.Л. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

35.  Сіянко С.М. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

36.  Терехова Л.А. Грамота ДДТЕІТ Наказ від 02.10.2020 № 

134-к 

37.  Федько А.В. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

38.  Чорна Г.В. Подяка голови Самарської районної у 

місті Дніпрі ради 

Розпорядження від 

30.09.2020р.  № 95-р 

39.  Шепель Н.О. Грамота Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Наказ від 28.09.2020р. 

№ 556-к/тр 

 

Викладачі технікуму протягом навчального року відвідували всі засідання 

відповідних міських і обласних методичних об’єднань:  

1. Комісія математично – природничих дисциплін: 

- викладач Сальникова О.Л.  -  ММО викладачів хімії 

- викладач Кучеренко А.А., Прудько О.І., Петрова Л.В. - ММО викладачів 

математики; 

- викладач Лушня Н.В. - ММО викладачів з біології  та екології; 

- викладач Портна Л.В.  - ММО викладачів фізики; 

2. Комісія будівельних дисциплін: 

- викладач Масалов С.М. - ММО  викладачів технічної механіки; 

- викладач Матвєєнко О.Б. -  обласне методичне об’єднання викладачів 

будівельних дисциплін; 

- викладач Денісова В.Ю. - ММО  викладачів охорони праці 

3. Комісія електричної  інженерії:  

- Асаул В.М. Ткаченко Т.М., - обласне методичне об’єднання викладачів 

електротехнічних- дисциплін; 

4. Комісія соціально -  гуманітарних дисциплін  та фізичної підготовки: 
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- викладач Кирпенко Н.І. - ММО викладачів української мови та 

літератури,  

- викладач Шепель Н.О. - засідання викладачів всесвітньої літератури; 

- викладачі Дубинка В.Б. та Ковальчук І.О. - ММО викладачів іноземної 

мови 

-  викладач Сіянко С.М.  -  ММО викладачів фізичного виховання; 

- Мірошніченко В.П. - ММО викладачів суспільних дисциплін та історії; 

- Викладач Вишневський А.В. ММО викладачів правознавства; 

- Викладач Штифановська Н.В.  – ММО викладачів соціології   

 6. Комісія економічних дисциплін: 

- Викладачі Мельничук Н.В.,  Гориславець Ю.О., Терехова Л.А. – ММО 

викладачів економічних дисциплін;  

5. Комісія інформаційних технологій та автоматизації 

- викладач Боюн Н.О. - ММО викладачів комп’ютерних дисциплін; 

6. Адміністрація технікуму (директор, заступники директора, завідувачі 

відділеннями) прийняли участь у всіх запланованих засіданнях 

відповідних об’єднань.  

В звітному періоді відбулося 7 засідань педагогічної ради технікуму.  

Основні питання, які розглядалися:  

Про підготовку закладу освіти до нового навчального року та завдання на 

2019/2020н.р. 

Про результати профорієнтаційної роботи та підсумки виконання 

регіонального замовлення 2018/2019 н.р.  

Про основні завдання та напрямки виховної роботи із студентами у 

2019/2020н.р.  

Про переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця 

навчання за державним замовленням 

Про затвердження Єдиного річного плану роботи Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та інформаційних технологій на 2019/2020 н.р. 
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Про основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи 

фахової передвищої освіти згідно Закону України «Про передфахову вищу 

освіту 

Про підвищення кваліфікації педагогічних та науково – педагогічних 

працівників згідно Постанови КМУ від 21.08.2019р. №800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково – педагогічних працівників» 

Про затвердження ліміту академічних стипендій  

Про розподіл ліцензованого обсягу між денною і заочною формами навчання  

Про підсумки профорієнтаційної роботи у І семестрі 2018/2019 н.р.  

Про підготовку студентів до ЗНО та ДПА 

Про укладання договорів на працевлаштування  

Про травматизм під час проведення занять та позааудиторних заходів. Дії 

викладача  

Про внутрішньотехнікуміський контроль: аналіз виконання рішень 

педагогічної ради у І семестрі 2019/2020 н.р.  

Про призначення обласної іменної стипендії  

Про затвердження орієнтованого річного плану підвищення кваліфікації 

викладачами технікуму  

Про затвердження правил прийому до Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій  

Про підсумки освітньої діяльності технікуму у І семестрі 2019/2020 н.р., 

результати адаптації студентів нового набору  

Про питання профілактики травматизму, виконання заходів з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності колективного договору, стану пожежної безпеки і 

цивільного захисту 

Про затвердження плану підвищення кваліфікації викладачами технікуму на І 

півріччя 2020року  

Про організацію проведення і голосування під час проведення засідання 

педагогічної ради в системі онлайн – конференції (ZOOM) 

Про дистанційне навчання 
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Про накази, які регламентують освітній процес, що прийняті в технікумі під 

час карантину 

Про питання охорони праці під час карантину 

Про затвердження тимчасового Положення про проведення екзаменаційної 

сесії та змін до графіка освітнього процесу в умовах дистанційного навчання 

під час карантину  

Про організацію проведення літньої екзаменаційної сесії на заочному 

відділенні в умовах дистанційного навчання під час карантину 

Про перенесення місць проведення ЗНО 

Про роботу підготовчих курсів та профорієнтаційну роботу. Затвердження 

змін до правил прийому 

Про призначення обласної іменної стипендії  

Про технологію дистанційної форми практичного навчання під час карантину 

Про виконання умов контракту здобувачами освіти 

Про затвердження змін до правил прийому  

Про затвердження нової редакції Статуту освітнього закладу 

Про визнання результатів підвищення кваліфікації  

Про затвердження освітніх програм підготовки фахових молодших бакалаврів 

Аналіз змісту навчання, кадрового  та інформаційно-методичного 

забезпечення, результатів підсумкового контролю студентів, державної 

атестації випускників, а також відгуки роботодавців показують, що рівень 

підготовки молодших спеціалістів у Дніпровському державному технікумі 

енергетичних та інформаційних технологій в цілому відповідає вимогам 

державних стандартів. 

2.8 Виробниче навчання та працевлаштування випускників 

Організація системи виробничого навчання та працевлаштування 

випускників базується на принципі взаємодії з базами практик та НВМ, в яких 

обладнано чотири майстерні, а саме: слюсарна, площею 135 кв.м., 

тепломонтажна  - 190 кв.м., електромонтажу та КВПіА - 190 кв.м., столярна - 

160 кв.м. Крім того, обладнано дві майстерні, загальною площею 195 кв.м. для 
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організації практичного навчання зі спеціальності «Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж».  

  Станом на 31.12.2020 р. підприємства та організації різних форм 

власності надають місця для проходження практик та  працевлаштування 

випускників, серед яких слід відзначити провідні підприємства регіону, ПАТ 

ДТЕК «Дніпроенерго» ВП «Придніпровська ТЕС», АТ «ДТЕК Дніпровські 

електромережі» , ПБП «Енерго - Імпекс», ПП ВКФ «АЕК», ТОВ ВП «АГРО-

СОЮЗ»,  Приватне виробничо-будівельне підприємство «Ритм», ТОВ 

«Союзенергомаш», ВАТ «Інтерпайп», ТОВ «Інтеренергосервіс», ТОВ 

«Кабель-Приват», ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Ощадбанк» 

та інші.  

Загалом укладено майже 80 договорів щодо проведення практики та 

надання першого робочого місця. Крім того,  слід відзначити,  що  основною 

метою роботи комісії з практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників технікуму є сприяння  якісній практичній підготовці та 

працевлаштуванню студентів і випускників, аналіз попиту і пропозиції на 

ринку праці фахівців, підготовку яких здійсню ДДТЕІТ. 

В 2020 році з Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій та філії було випущено 149 осіб за денною формою 

навчання, з них 127 за держбюджетом, які були працевлаштовані: 

144 Теплоенергетика:  

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» - 2, ВП «Придніпровська ТЕС» - 

5 чол; Фірма «Каскад» - 2 чол; ТОВ « ВО «Союзенергомаш»  - 3 чол, КП 

«Господар» - 2 чол. та на інші підприємства та організації по одній особі,  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: 

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» - 5, ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго» 

ВП «Придніпровська ТЕС» - 3 чол., Фірма «АЕК» - 4 чол., ПБП «Енерго - 

Імпекс» - 2 чол; ТОВ «ЕДС – Інжинірінг» - 4 чол; ТОВ «ВО «Союзенергомаш»  

- 2 чол, Приватне виробничо-будівельне підприємство «Ритм»- 4 чол., 

Синельниковська Слекційна дослідна станція державної установи Інституту 
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зернових культур Національної академії аграрних наук – 2 чол, та на інші 

підприємства та організації по одній особі.  

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології:  

ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго» ВП «Придніпровська ТЕС» - 2 чол., ПП 

«РОЛФ» - 6 чол., Фірма «АЕК» - 2 чол., ТОВ «Кабель-Приват» - 3 чол., ТОВ 

«ПромтехКопм» 3 чол, ПП « Авіріс» - 2 чол. та на інші підприємства та 

організації по одній особі. 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:  

 ТОВ « Matroluxe»  - 2 чол., ТОВ АТ «Ощадбанк» - 3 чол; АТ 

«ТАСКОМБАНК» - 2 чол; ТОВ « Гідроспецбудмонтаж» - 2 чол, ТОВ « «ТБ» 

Голдфрукт» - 2 чол., ТОВ «Метан-Авто»  - 2 чол. АТ « Альфа-Банк» - 3 чол. та 

на інші підприємства та організації по одній особі. 

192 Будівництво  та цивільна інженерія:  

ПВБП « Ритм» - 3 чол, ТОВ «ТСК Україна» - 2 чол, ТОВ «Ді-фактум» - 2 

чол, ТОВ « «Торгова компанія « ІКС-тех» - 2 чол, ТОВ «Дніпромеханізація» - 

3 чол., ПСП «Укрмехремонт» - 1 чол., ТОВ «Будінфест Дніпро» 1 чол., та на 

інші підприємства та організації по одній особі. 

123 Компютерна інженерія:  

АТ « Альфа-Банк»- 5 чол, АТ «Ощадбанк» - 3 чол, ТОВ « Мост-Айс» - 2 

чол., ПП «Аргумент» - 2 чол., КП « Міськзеленбуд» - 2 чол,ТОВ « РУШ» 

магазин «Ева № 8А – 2 чол., ТОВ « Дніпро –К» - 3 чол,  ТОВ «ЕДВАНС» - 3 

чол.; ТОВ  «МЕДІА КОНТЕНТ» - 2 особи та на інші підприємства та 

організації по одній особі. 

Для досягнення результативності в питаннях працевлаштування 

випускників щорічно ДДТЕІТ підтримує ділові стосунки з потенційними 

роботодавцями, Самарським райвиконкомом, співпрацює з Самарським 

молодіжним центром зайнятості, основними напрямками роботи є – участь у 

семінарах – тренінгах: «Техніка пошуку роботи», «Адаптація випускників на 

первинних посадах»; круглих столах, встановлення зворотного зв’язку з 

випускниками та відстеження їх кар’єрного зростання.  
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Достатньо показовою технологією роботи комісії є персональні контакти 

з випускниками минулих років, була надана відповідна допомога не 

працевлаштованим випускникам шляхом інформування про вакансії та 

послуги, запрошення на співбесіду, допомога в складанні резюме. 

В ДДТЕІТ запроваджено ряд інноваційних форм роботи зі студентами 

випускниками, активна участь у ярмарках професій, днях кар’єри, енерго-

інноваційних проектах, stud-fest, tech fest - де випускники мають змогу 

ознайомитись з умови вступу на відповідні спеціальності та напрямки 

підготовки, оглянути експозиції роботодавців, дізнатися про сучасні 

можливості підприємців, поспілкуватися із представниками бізнесу та освіти у 

неформальній атмосфері, отримати поради від професіоналів щодо 

працевлаштування, написання резюме, проходження співбесід, можливостей 

перетворення власних ідей у StartUp. Студенти/випускники мають змогу 

працювати за комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет і доступом до 

сайтів із пошуку роботи (dcz.gov.ua, Job.i.ua,  Work.ua, Jobs.ua,  Ukrjob.net, 

Superjob.ua,  Job.ukr.net). 

Впровадження дуальної освіти в Україні розпочато вже в 2019 році. І 

наш заклад освіти ДДТЕІТ не є виключенням. Ми потрапили в пілотний 

проект з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти, що був затверджений Кабміном. З вересня 2019 року студенти 

за спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем) 

розпочали своє навчання за дуальною формою освіти. Укладено 4 договори 

між закладом освіти , студентом та АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі». 

Група із 4 студентів працювала за затвердженою програмою, згідно якої 

впроваджуються елементи дуального навчання, коли певну частину часу учні 

та студенти отримують знання в аудиторіях, а частину - на виробництві.  В 

2020 році, згідно угоди про співпрацю з дуальної форми здобуття фахової 

передвищої освіти № 8740-ДнОЄ від 25 червня 2020 року,  один студент 

ДДТЕІТ здобуває освіту за дуальною формою навчання. Це тільки елементи. 

http://dcz.gov.ua/
http://job.i.ua/
http://work.ua/
http://jobs.ua/
http://ukrjob.net/
http://superjob.ua/
http://job.ukr.net/
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Це тільки початок! ДДТЕІТ працює над запуском повноцінної дуальної освіти 

- з реальним навчанням на виробництві, використанням в повному обсязі 

ЄКТС, чіткими критеріями оцінювання, з обов'язковою оплатою роботи під 

час навчання. 

РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

Виховну роботу в Дніпровському державному технікумі енергетичних та 

інформаційних технологій організовано відповідно до Конституції України, 

Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, Законів України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

сприяння соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю України» та нормативно-розпорядчих 

документів Міністерства освіти і науки України.  

Виховна мета закладу освіти - формування гармонійно розвиненої, 

соціально свідомої конкурентоздатної особистості, підготовленої до життя і 

праці в сучасному економічному, культурно-інформаційному просторі, здатної 

до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення. Система виховної 

роботи проводиться з урахуванням специфіки технікуму, його традицій, 

інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації. 

У ДДТЕІТ склалася чітка система виховної роботи, яка ґрунтується на 

принципах національно-патріотичного виховання, передбачених 

законодавчими актами України та нормативними документами МОНУ, інших 

урядових організацій. 

Виховний процес здійснюється за основними орієнтирами виховання 

закладів освіти України та Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року: 

 ціннісне ставлення до себе; 

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; 

 ціннісне ставлення до праці; 
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 ціннісне ставлення до природи; 

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

У 2020 році педагогічний колектив почав працювати над виховною 

проблемою «Створення акмеологічного середовища як шлях для становлення 

соціально активної, морально й фізично здорової особистості, зацікавленої в 

результатах своєї діяльності», відповідно до якої повинні реалізовуватися 

завдання виховної роботи в технікумі. 

Система планування та звітності виховної роботи охоплює плани та звіти 

роботи: класних керівників навчальних груп, вихователя гуртожитку, 

практичного психолога, соціального педагога,  голів предметно-циклової 

комісії, бібліотеки, студентського парламенту, студентських рад відділень та 

гуртожитку.  

Організація, координація та контроль системи виховної роботи належать 

до компетенцій та функціональних повноважень заступника директора з 

виховної роботи, завідувачів відділень, класних керівників навчальних груп, 

голів предметно-циклових комісій, керівників гуртків та викладачів, 

практичного психолога, соціального педагога, бібліотекарів, вихователя 

гуртожитку. 

З метою організації та здійснення ефективної соціальної роботи у  

закладі освіти початок навчального року складено та постійно ведеться Реєстр 

осіб пільгових категорій студентів технікуму. Відповідно до зазначеного 

Реєстру у закладі освіти, станом на 31.12. 2020 р., навчаються 82 студенти 

пільгової категорії, з них: студенти з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні 

- 24 особи; студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають під опікою – 10 осіб; студенти з інвалідністю - 8 

осіб; студенти - учасники бойових дій та студенти – діти учасників бойових 

дій – 9 осіб; студенти, один із батьків яких загинув у районі проведення 

антитерористичної операції – 1 особа; студенти, які переселилися з зони 

проведення антитерористичної операції – 19 осіб; студенти з 
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малозабезпечених сімей - 1 особа; студенти, батьки яких працювали або 

працюють у шахті – 8 осіб, студенти – діти, які постраждали внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС – 2 особи. З метою створення сприятливих умов для 

соціальної адаптації студентів цих категорій, їм надано певний соціально-

педагогічний супровід. 

У рамках роботи Ради профілактики правопорушень здійснювались 

індивідуальні корекційні заходи зі студентами, схильними до асоціальної 

поведінки. Проводилися засідання ради на які запрошувалися студенти, класні 

керівники та завідувачі відділень. Розглядалися питання відвідання 

навчальних занять, якості навчальних досягнень, поведінки, взаємостосунки у 

студентському колективі. 

Особлива увага приділяється питанням превентивного виховання, які 

передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій 

педагога, спрямованих на запобігання формуванню в студентів негативних 

звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки. 

Проведений моніторинг стану кримінальних правопорушень свідчить 

про те, що превентивне виховання потребує удосконалення. Тому при 

плануванні превентивної роботи взяли до уваги інформацію, яка характеризує 

соціологічний портрет сучасної молодої людини. 

Зусилля педагогів спрямували на формування в студентів 

відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних 

якостей, які б регулювали їхню поведінку. 

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є 

проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, 

підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка 

підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя. 

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської 

громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У 

освітньому процесі враховуємо те, що вплив сім’ї на підростаючу особистість 

залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність 
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членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; 

соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини 

усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних 

інтересів. 

Цілеспрямована робота проводиться щонайменше у двох напрямах: 

педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та 

активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління 

до дорослого, сімейного життя. 

З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, ДДТЕІТ у 

взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю, 

неурядовими організаціями готовий гнучко реагувати на прояви тих чи інших 

тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля 

надання психологічної та педагогічної допомоги студентам та їх батькам. 

Одним із найважливіших факторів, які суттєво впливають на 

формування  та становлення молодої людини у сучасних умовах є розвиток 

студентського самоврядування – самостійної громадської організації, яка 

працює на основі «Положення про студентське самоврядування в ДДТЕІТ». В 

Положенні детально розроблені структура і  організація роботи органів 

студентського самоврядування: мета, завдання, права і обов’язки. Виконавчим 

органом студентського самоврядування є Студентський парламент, який 

репрезентує інтереси студентів на конференції трудового колективу, 

педагогічній раді, у стипендіальній комісії, займається організацією науково – 

технічної творчості студентів, пропонує кандидатури студентів на заохочення, 

здобуття іменних стипендій та інше. Веде профорієнтаційну діяльність, 

організує культурну і спортивну роботу, організовує волонтерський рух в 

районі, допомагає випускникам у працевлаштуванні, налагоджування 

взаємодії з іншими навчальними закладами.  

У червні 2020 року на загальній студентській конференції головою 

Студентського парламенту обрано Шушару Ольгу Дмитрівну. Студентське 

самоврядування ДДТЕІТ входить до трійки найефективніших у місті Дніпро 
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серед технікумів та коледжів. Представники Студентського парламенту 

ДДТЕІТ є членами Громадської організації «Молодіжна рада Дніпра».  

Голова Студентського парламенту ДДТЕІТ, Шушара Ольга є 

президентом Молодіжного парламенту Самарського району. Шушара О.Д. є 

членом Педагогічної ради навчального закладу, на якій виступала з доповіддю 

на тему: «Завдання студентського самоврядування в освітньому процесі на 

2020/21 н.р.». 

Велика увага приділяється правовому та превентивному вихованню, 

завданнями якого є сприяти становленню активної позиції студентів щодо 

реалізації прав і свобод людини, надати основні правові знання, створити 

умови для набуття студентами досвіду громадянської дії, демократичної 

поведінки та конструктивної взаємодії. Протягом 2020 року проведено ряд 

заходів з цього напрямку: 

  в рамках Всеукраїнського тижня права: всеукраїнський онлайн-урок 

«Права людини»;  дискусія в ZOOM за участю викладачів права та 

юриста технікуму на тему «Реформа місцевого самоврядування та 

створення місцевих громад»; інтерактивний конкурс – змагання між 

студентами ІІ курсу на кращого знавця «Основ правознавства»;  відео-

презентація: «Найвизначніші пам’ятки правової культури України»; 

презентація видань про права людини та літератури правового змісту; 

книжкова виставка «Громадянина і закон»; проведені дистанційні 

виховні години на теми: диспут  «Я знаю свої права» до Дня прав 

людини; «Торгівля людьми в Україні: як не стати об’єктом 

експлуатації»; «Перша конституція»; «Як не стати об’єктом злочинних 

зазіхань?»; 

 до Дня Конституції: флешмоб «З Днем конституції, Україно!». 

 До Дня незалежності: відеопрезентація «Наш прапор! Наша Україна! 

Наша незалежність! » 

 до Дня боротьби зі СНІДом та Дня порозуміння з ВІЛ-позитивними 

людьми акція «Одягни стрічку – відчуй життя!»; 
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 до Всесвітнього дня  боротьби з тютюнопалінням: збір статистичних 

даних про  кількість курців  в групах; конкурс між групами та 

відділеннями на найменшу кількість курців в групі; створені агітаційні 

плакати проти паління та розміщені в  місцях активного відвідування 

студентами та викладачами. 

Педагогічними працівниками ДДТЕІТ забезпечується неухильне виконання 

спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України 

та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 №5/34/24/11 «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення». 

Велика увага приділяється студентам, які виховуються в сім’ях, що 

опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження 

безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової 

злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічним 

колективом здійснюється: 

1. Внутрішній облік студентів, які потребують посиленої уваги з боку 

педагогічного працівника, практичного психолога, соціального педагога; 

2. Інформування служби в справах дітей; 

3. Психолого-педагогічний супровід таких студентів; 

4. Контроль відвідування ними навчальних занять та якість навчання; 

5. Активне залучення до громадської та гурткової роботи тощо. 

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в 

студентському середовищі, створення безпечного середовища в закладі освіти 

впроваджуються інтерактивні форми роботи за  навчально–методичним 

посібником «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі» 

(схвалений для використання на засіданні науково-методичної комісії з 

проблем виховання дітей та учнівської молоді, Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН України  від 22 травня 2018 року, протокол № 2). 

http://skviravo.ucoz.ru/legislation/other/6490/
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Важливим напрямом виховання студентів є громадське виховання, 

формування національної свідомості та самосвідомості, любові до України, 

свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовність 

захищати Батьківщину. В технікумі було проведено ряд заходів, що мали на 

меті виховання у студентів вищезазначених якостей:  

 до Дня Конституції: фото-флешмоб «З Днем конституції, Україно!»; 

 Виховний захід «З Україною в серці!»; 

 посвята у спеціальність; 

 свято рідної мови «Живи, прекрасна наша мово»; 

 до Дня української мови і писемності - ювілейний диктант національної 

єдності; 

 участь у Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі "Щоб далі 

йти дорогою одною", присвяченому видатній поетесі Олені Телізі; 

 участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді ім. Шевченка; 

 інтернет-вікторина до Дня Європи «Ми – європейці», 

 участь в освітньо-патріотичному проекті «Боротьба за свідомість» 

Національного музею Голодомору-геноциду та Інституту дослідження 

Голодомору, 

 участь студентів у обласній благодійній різдвяній виставі «Таємниця 

мого серця». 

Патріотичне виховання: 

 до Дня українського козацтва Мітигн-реквієм пам'яті загиблим в АТО 

студентам ДДТЕІТ ; 

 участь у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун»; 

 зустріч-бесіда студентів з Головним отаманом ДОГО "Січеславське 

козацтво Запорозьке" Савченко Григорієм; 

 до  Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій  реквієм 

«Свіча пам’яті»; 
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 до Міжнародного дні вишиванки - віртуальний флешмоб «Вишиванка 

єднає!»; 

 до Дня  визволення України від німецько-фашистських загарбників 

проведено : 

 тематичну дистанційну годину спілкування;  

 конкурс презентацій  «Слід війни у кожній родині!»; 

 до  Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій: 

 перегляд фільму «Голодомори 30-х»;   

 конкурс есе «Запалимо свічу!»; 

 до Дня збройних сил України:  

 військово-історична вікторина, присвяченій 29-й річниці 

створення Збройних Сил України;   

 калейдоскоп рекламних Відеороликів «Збройні сили 

України». 

 виставка кращих творчих робіт студентів 1 курсу до 

Захисника України.  

 до Дня Гідності та Свободи:  

 дистанційна виховна година «Революція гідності – головні 

дійові особи»;  

 віртуальна хвилина мовчання на честь громадянського 

подвигу  героїв,  що віддали життя за Гідність та Свободу 

України; 

 слайд-шоу «Майдан. Україна. Шлях до свободи»;  

 перегляд документального фільму «Майдан» з дискусією;  

 відеопрезентація на тему «День Гідності та Свободи»;  

 експрес-інформація «Революція Гідності та Свободи» на 

засобах трансляції;  

 виставка літератури у бібліотеці «Ті дні у пам'яті народній» 

 до Дня соборності України :  
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 виховна година: «Історичний урок єднання»;  

 книжкова виставка «22 січня – День Соборності України» в 

бібліотеці; 

 до Дня пам’яті героїв Крут: 

 Виховний захід: «Крути. Народи нового українця»; 

 Участь студентів ДДТЕІТ в показі художнього українського 

фільму "Крути 1918", організованому Дніпропетровською 

обласною державною адміністрацією  

- До Дня незалежності інтерактивний фото-флешмоб «Наш прапор! Наша 

Україна! Наша незалежність!»; 

 Проведення виховних годин на теми: «Без минулого не може ьути 

майбутнього» до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму «Захисник – 

це звучить гордо!» До Дня захисника України, та Дня українського 

козацтва; «28 жовтня  - день визволення України від фашистських 

загарбників»; «Дякуємо за Вашу мужність!»  до дня пам’яті жертв 

голодомору; «А Бабин Яр мовчить, тривоги повний…»:  до 

Міжнародного дня пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих злочинів; «Понад усе вони 

любили свій  коханий край»; «Герої для нас, як приклад!» до дня 

Героїв Небесної Сотні;  «Моя родинна вишиванка» до Дня української 

вишиванки. 

Художньо-естетичне та моральне виховання: 

 Святковий подіум Акція «Студентський олімп 2020»; 

 Урочисте вручення дипломів; 

 Акція «День Святого Миколая – душа весело співає!»; 

 До Дня Святого Валентина святкова пошта;  дошка освідчення;  конкурс 

«Любові всі віки покірні»; 

 Святкова концертна програма до Міжнародного дня жінок; 

 Акція «Писанковий дивосвіт», конкурс писанок; 

 Віртуальні екскурсії «Мій Дніпро», «Поль і Місто»; 
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 До Дня фізичної культури і спорту України - конкурс плакатів; 

 До дня працівників освіти – флешмоб «Дякуємо вам, наші наставники!» 

Екологічне виховання: 

 заходи, присвячені Дню довкілля:  

 випуск екологічного вісника «Знай! Бережи! Люби!»; 

 конкурс плакатів та постерів до Всеукраїнської акції «За 

чисте довкілля»; 

 акція «Жовте листя». 

 участь в екологічній акції ДТЕК Дніпрообленерго «Чисте подвір'я»; 

 участь У Всеукраїнському волонтерському проекті «Батарейки, 

здавайтесь!». 

Адміністрація технікуму разом зі Студентським парламентом проводять 

багато інших різноманітних заходів, деякі з них стали традиційними.  

Студенти ДДТЕІТ щорічно отримують право на отримання іменних стипендій. 

Протягом 2020 року Обласну іменну стипендію кращим учням професійно-

технічних навчальних закладів, студентам та аспірантам вищих начальних 

закладів Дніпропетровської області отримували Шушара О.Д. та Алтухова К.І. 

Належна увага приділяється розвитку фізичної культури. В технікумі 

працюють чотири спортивні секції: з волейболу, баскетболу, настільного 

тенісу та атлетичної гімнастики. Студенти технікуму приймають активну 

участь в районних, міських та обласних змаганнях, на яких займають призові 

місця. Так, протягом 2020 року студенти технікуму прийняли участь у міських 

та обласних змаганнях з 9 видів спорту.  

Найбільш значущими є наші здобутки в спорті: 

 Міська спартакіада серед ЗВО І-ІІ рівня акредетації  - І місце; 

 Кубок Молибога з волейболу – ІІІ місце; 

 легка атлетика (міські змагання серед ЗВО І-ІІ р.а.):  

- командні змагання – ІІ місце; 

- біг на 60 м з бар'єрами (Лелет А.) – І місце; 

- стрибки в довжину (Ушакова С.)  – ІІ місце; 
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 гирьовий спорт (міські змагання серед ЗВО І-ІІ р.а.): – V місце; 

 Онлайн флешбом "Twist gаmps" з нагоди Міжнародного дня 

студентського спорту серед ВНЗ Дніпропетровської області: – V місце. 

Найяскравішими спортивними заходами стали: 

 Флеш-моб до Дня здоров’я і відкриття Загальнотехнікумівської 

спартакіади «Швидше, вище, сильніше!»; 

 змагання з баскетболу серед навчальних груп; 

 змагання з волейболу серед навчальних груп; 

 змагання з настільного тенісу; 

 змагання з підтягування на перекладині та ін.. 

Триває робота по створення спортивного клубу, який би зміг стати центром 

всього спортивного життя студентської молоді, працівників технікуму та 

мешканців житлового масиву за наявності великого спортивного майданчика 

та 3 спортивних залів.  

3.1. Гуртожиток 

Гуртожиток ДДТЕІТ укомплектований працівниками повністю згідно до 

штатного розкладу. Кількість студентів, які мешкають у гуртожитку – 59, з 

них 11 - дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.  

Органічною складовою єдиного освітнього процесу технікуму є виховна 

робота зі студентами-мешканцями гуртожитку. Вихователь у гуртожитку 

намагається використовувати всі можливості виховного поля діяльності для 

максимального створення комфортних умов, які сприяють всебічному 

розвитку студентів. Координуючим органом у гуртожитку є студентська Рада 

гуртожитку, яка активно залучена до планування виховної роботи, організації 

дозвілля та побуту студентів. Рада гуртожитку - громадський орган 

самоврядування. Вона покликана надавати допомогу педагогічному колективу 

у плануванні роботи, в організації покращення побутових умов проживання у 

гуртожитку, організації дозвілля студентів, підтримці правил внутрішнього 

розпорядку гуртожитку. Виконавчими органами є сектори: патріотичний,  

побутовий, навчальний, культурно-масовий, спортивний, дисципліни та 
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порядку. Дотримання санітарного стану та протипожежної безпеки в 

гуртожитку забезпечується згідно до інструкції з пожежної безпеки в ДДТЕІТ, 

Положенню про гуртожиток та Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. 

У гуртожитку проводяться інструктажі мешканців з протипожежної безпеки. 

Ведеться Журнал огляду санітарного стану кімнат. Розроблено положення про 

конкурс «На кращу кімнату», «На кращу секцію». Форми контролю 

адміністрації навчального закладу за умовами проживання та дотриманням 

мешканцями гуртожитку Правил внутрішнього розпорядку: встановлення 

щоденного чергування викладачів в гуртожитку, проведення рейдів контролю 

адміністрації за санітарним станом та дотриманням Правил внутрішнього 

розпорядку у гуртожитку, створення комісії з поселення до гуртожитку, 

постійний моніторинг звернень мешканців гуртожитку, щомісячний звіт 

коменданта гуртожитку на оперативній нараді, участь у щомісячних 

засіданнях Ради гуртожитку. 

Значна увага в технікумі приділяється створенню оптимальних умов для 

самореалізації студентів, прояву їх здібностей, можливостей, талантів. З цією 

метою студенти активно залучаються до написання статей на офіційний сайт 

технікуму, до розробки сценаріїв позанавчальних виховних заходів. Вони є 

активними учасниками та переможцями обласних, регіональних та 

всеукраїнських конкурсів, олімпіад, спартакіад. 

3.2. Психологічна служба в ДДТЕІТ 

Психологічна служба Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій забезпечує своєчасне і 

систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів, мотивів їх 

поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, 

гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для 

виконання освітніх і виховних завдань закладу освіти. 

Головними завданнями роботи практичного психолога Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій протягом 

року  полягали у здійсненні психологічного  супроводу  всіх учасників 
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навчально-виховного процесу, який реалізовувався  у  межах  діяльності  

психологічної  служби  і  передбачав:  сприяння повноцінному  розвитку  

особистості  студентів  на  кожному  віковому  етапі,  створення умов для 

формування в  них мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпечення 

індивідуального  підходу  до  кожного  учасника  навчально-виховного  

процесу  на  основі його  психолого-педагогічного  вивчення,  профілактику  і  

корекцію  відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів, 

підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу, гуманізації стосунків у студентському та педагогічному колективах, а 

також забезпечення ефективності успішної адаптації до умов навчання у 

студентів І курсів, сприяння процесу професійної адаптації у студентів ІV 

курсів. 

Для досягнення реалізації поставлених завдань практичним психологом 

були сплановані та проведені наступні заходи: 

1) проведення діагностичних мінімумів зі студентами І, ІІ, ІІІ, ІV курсів 

(в тому числі за допомогою Google-форм): 

  діагностика стартової готовності студентів до професійної 

діяльності; 

 діагностика адаптованості студентів до умов навчання; 

 діагностика соціальної компетентності особистості студенів; 

 діагностика визначення готовності до трудової діяльності;  

2) індивідуальна та групова консультаційна робота із студентами, 

викладачами, батьками;  

3) проведення просвітницько-профілактичних заходів (тренінги, 

відеолекторії, семінари, ігри, лекції та ін.): 

 ознайомче заняття з елементами тренінгу зі студентами І курсів: 

«Знайомство з діяльністю практичного психолога в технікумі»; 

 профілактичний тренінг: «Стоп – конфлікт» (спрямований на 

попередження та подолання конфліктних ситуацій у студентів); 
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 заняття з елементами тренінгу: «Профілактика тривожності та 

стресу в сесійний період та під час підготовки та здачі ЗНО»; 

 відеолекторій «Профілактика Інтернет-адикції в студентському 

середовищі»; 

 заняття з елементами тренінгу: «Попереджений – означає 

захищений» - сприяння формуванню світогляду студентів щодо 

питання попередження насильства, булінгу та кібербулінгу в їх 

житті; 

 виховна година: «Жорстокість і насильство»; 

 профілактичне заняття з елементами тренінгу: «Твоє здоров’я  - в 

твоїх руках»; 

 корекційно-розвитковий тренінг: «Оминаймо гострі кути!» 

(формування толерантного ставлення та безконфліктних відносин 

у студентів); 

 просвітницьке заняття: «Особиста гідність. Життєві цілі»; 

 просвітницьке заняття: «Як протидіяти тиску». 

Результативність проведених заходів : 

Вищезазначені заходи були спрямовані на формування позитивної 

мотивації щодо здорового способу життя, розвиток комунікативних здібностей 

студентів, формування уміння встановлювати та розвивати стосунки в 

студентських колективах, міжособистісних взаємин, орієнтація на 

самовдосконалення, вирішення внутрішньо особистісних конфліктів та 

суперечностей, попередження та подолання конфліктних ситуацій з 

однолітками та у педагогічному колективі, тренування певних якостей і 

здібностей особистості, подолання труднощів особистого та професійного 

життя,  запобігання  виникненню деструктивних професійно-особистісних 

явищ.  

Груповою психодіагностичною роботою було охоплено 182 студенти. 

Всього надано 116 індивідуальних консультації студентам технікуму, 43 – 

викладачам, 32 – батькам студентів. Проведено з 14 студентами індивідуальну 
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психодіагностичну роботу. Груповою профілактичною роботою охоплено 111 

студентів, здійснено психологічну просвіту з 85 студентами. 

Тематика звернень до практичного психолога від батьків студентів: 

труднощі у навчанні дитини, підвищення мотивації учнів до навчання, 

проблеми шкільної неуспішності, вікові та індивідуальні особливості 

розвитку, проблеми самооцінки дитини, адаптація дитини до нового 

колективу, допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, психологічний 

та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб, що їх замінюють, психологічний та 

соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО, психологічний 

супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти, профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, 

напоїв що містять алкоголь, тютюнопаління), взаємовідносини в системі 

«вчитель-учень», взаємовідносини в системі «батьки-діти», дитина у 

віртуальному просторі, комп’ютерна залежність, статеве виховання, дружба, 

кохання. 

Від педагогічних працівників технікуму: адаптація дитини до нового 

колективу,  готовність до навчання та труднощі у навчанні, вікові та 

індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, 

формування здорового способу життя, психологічний клімат учнівського 

колективу, міжособистісні конфлікти, взаємовідносини в системі «вчитель-

учень», робота з дітьми «груп ризику», психологічний супровід учнів під час 

ЗНО. 

Зі сторони студентів: труднощі у навчанні, самовдосконалення, розвиток 

власних здібностей і компетенцій, психологічний та соціально-педагогічний 

супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування , 

взаємовідносини в системі «батьки-діти» , адаптація дитини до нового 

колективу, відсутність мотивації до навчання, психологічний клімат 

учнівського колективу, міжособистісні конфлікти, психологічний супровід 

учнів під час ЗНО, статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність, 
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проблеми юнацького віку, проблеми професійної спрямованості, проблеми 

комунікації. 

Протягом 2020 року практичний психолог технікуму підвищувала свій 

професійний рівень: навчання на професійних тренінгах, участь у обласних 

семінарах та конференціях: 

- Міністерство освіти і науки України, Національна металургійна академія 

України, Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів – 

сертифікат № 507-109 про участь у роботі педагогічного навчально-

практичного семінару на тему: «Інноваційні освітні технології у закладах 

освіти» 15.09.2020 р. – 16.10.2020 р. – 30год/ 1 кредит ЄКТС; 

- Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – 

сертифікат № 113 проходження навчання на спеціалізованому тренінгу: 

«Ефективне партнерство педагогів і батьків» - 14.05.2020 року – 3 години 

(онлайн); 

 - Міністерство освіти і науки України, Класичний приватний університет, 

Академія «BOLASHAQ» Казахстан – сертифікат учасника та наукового 

керівника доповідей Міжнародної науково-практичної конференції: 

«Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки» 14-15 серпня 2020 

року; 

- Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – 

сертифікат № 054 проходження навчання на спеціалізованому тренінгу: «Міфи 

та факти про ВІЛ» - 30.04.2020 року – 3 години (онлайн); 

- Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – 

сертифікат № 129 проходження навчання на спеціалізованому тренінгу: 

«Особливості сексуального розвитку дитини» - 21.05.2020 року – 3 години 

(онлайн); 
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- Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, 

Громадська організація «Два береги», Громадська організація «Молодіжний 

центр спілкування «Позитивний павлоград» – сертифікат № 3Б 2020/011 

участь у воркшопі: «Особиста гігієна:безпечно та екологічно» у рамках 

реалізації інформаційно-просвітницького проекту «PRO здоровя та безпеку 

молоді» - 01.06.2020 року – 3 години; 

- Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – 

сертифікат № 084 проходження навчання на спеціалізованому тренінгу: 

«Особливості тренінгової роботи» - 07.05.2020 року – 3 години (онлайн); 

- Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради – 

сертифікат № ДН41682253/2847 про успішне завершення 6-годинного 

навчання за програмою: «Безпечні кордони дитини» - 10.03.2020 року – 6 

годин; 

- Дніпропетровський гуманітарний університет – сертифікат учасника 

Першого Всеукраїнського форуму: «Соціально-психологічні та правові 

аспекти протидії насиллю в освітніх закладах»  - 11.02.2020 рік – 6 годин; 

- Київський університет імені Бориса Грінченка через платформу 

PROMETHEUS – сертифікат успішного завершення курсу: «Психологія стресу 

та способи боротьби з ним» - 12.04.2020 рік; 

- Організація безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів 

ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Уряду Канади та 

Місії США при ОБСЄ – сертифікат успішного завершення онлайн-курсу: 

«Запобігання торгівлі людьми» - 12.04.2020 рік – 15 годин; 

- курс розроблений ГО «Смарт Освіта»та студією онлайн-освіти EdEra в 

рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що 

фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та 

здійснюється Pact в Україні – сертифікат успішного завершення онлайн-курсу: 

«Домедична допомога» - 21.04.2020 рік – 3 години; 
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- Києво-Могилянська академія через платформу масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus – сертифікат успішного завершення дистанційного курсу: 

«Жінки та чоловіки: гендер для всіх» - 26.04.2020 рік – 60 годин (2 кредита 

ЄКТС); 

- платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus – сертифікат 

успішного завершення дистанційного курсу: «Українська за 27 уроків» - 

25.05.2020 рік; 

- платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, Фонд Олени Пінчук 

– сертифікат успішного завершення дистанційного курсу: «Сексуальна освіта» 

- 23.04.2020 рік – 10 годин (0,3 кредита ЄКТС); 

- платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, – сертифікат 

успішного завершення дистанційного курсу: «Медіаграмотність для освітян» - 

14.05.2020 рік – 60 годин (2 кредита ЄКТС); 

- Міністерство освіти і науки України, платформа масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus, – сертифікат успішного завершення дистанційного курсу: 

«Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти» - 

30.03.2020 рік – 80 годин (2,6 кредити ЄКТС); 

- Освітній проект «На Урок» - свідоцтво № В232-894492 про дистанційне 

підвищення кваліфікацію під час вебінару «Використання онлайн-тестів у 

роботі з батьками»  за напрямом «ІКТ» - 26.03.2020 рік - 2 години / 0,06 

кредиту ЄКТС; 

- Освітній проект «На Урок» - свідоцтво № В263-894492 про дистанційне 

підвищення кваліфікацію під час вебінару «STEAM- та арт-інструменти для 

підтримки психічного та фізичного здоров'я під час карантину» за напрямами 

«Проєктне навчання», «Наскрізні навички», «Психологія» - 14.04.2020 рік - 2 

години / 0,06 кредиту ЄКТС; 

- КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради – Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН 

41682253/10887 за освітньою програмою: «Профілактика боулінгу в 

молодіжному середовищі» - 16.10.2020 рік – 6 годин/0,2 кредити ЄКТС; 



81 

 

- КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради – Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН 

41682253/9310 за освітньою програмою: «Курси підвищення кваліфікації 

практичних психологів» (стаж роботи більше 5 років) - 02.10.2020 рік – 80 

годин/2,7  кредити ЄКТС; 

- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - 

сертифікат № 1/1-172 участь у роботі ХХ Міжнародної науково-практичної 

конференції: «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та 

кращі практики» - 18-19.11.2020 рік – 16 годин/0,5 кредити ЄКТС, наказ № 194 

від 18.11.2020 р.; 

- Міністерство соціальної політики України, Фонд соціального захисту 

інвалідів, ГО «Соціальна перспектива», Вінницький інститут ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» - сертифікат №1/7-519, 

наказ № 112 від 30.11.2020 року  участь у роботі вебінару: «Інклюзивне 

навчання та дистанційна освіта» - 27-29.11.2020 року – 9 годин. 

 

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в 2020 році 

здійснювалось відповідно до затверджених планів та вимог сьогодення. 

Навчально-виховний процес проводиться в навчальних кабінетах і 

лабораторіях, які розташовані: 

 навчальний корпус площею 3 430 кв.м.; 

 навчально-лабораторний корпус – 2 800 кв.м.; 

 навчально-адміністративний корпус – 1 800 кв.м., крім того технікум 

має: 

 гуртожиток на 420 місць; 

 навчально-виробничі майстерні площею 2 400 кв.м.; 
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 суспільно-побутовий комплекс: (їдальня на 180 місць, 2 спортивні 

зали площею 540 та 80 кв.м., актова зала, 1 навчальна лабораторія, навчальний 

кабінет, бібліотека з читальною залою на 20 місць та Wi-Fi). 

Загальна площа складає 18 950 кв.м., навчальна площа 10 800 кв.м. 

Навчальні кабінети та лабораторії оснащені відповідним лабораторно-

практичним обладнанням, необхідними установками, механізмами, ТЗН тощо.  

Навчальні, службові та санітарно-технічні приміщення, приміщення 

їдальні, гуртожитку, спортивні зали, комп'ютерні класи відповідають 

встановленим санітарним нормам, про що свідчить санітарний паспорт. 

Значна увага приділялась  зміцненню і удосконаленню матеріально – 

технічної бази. Протягом 2020 року за рахунок спеціального фонду, 

благодійних дарунків від роботодавців, випускників технікуму для здійснення 

освітнього процесу та запровадження інноваційних технологій було придбано 

шість одиниць комп’ютерної техніки НР Compag 8000 Elite Tower (Q 

8200/8/500), один ноутбук, один роутер. 

З метою запобігання поширенню короновірусної хвороби СOVID-19 була 

придбана «Гігієнічна станція безконтактна ГС-103» для студентів та 

співробітників технікуму, за допомогою якої можна проводити обробку рук в 

будь-який час. Також були придбані: дозатори рідкого мила (18 шт.), крем-

мило (35 л), роздатчики паперових рушників  (12 шт.), паперові рушники, 

відра для сміття з кришкою на 18 л (5 шт.), відра для сміття з кришкою на 35 л 

(2 шт.), корзинки для використаних паперових рушників (5 шт.), мішки для 

сміття, маски медичні, розчин антисептичний для рук, безконтактні 

термометри (3 шт.), кольорові стрічки. Отримали в якості благодійної 

допомоги дезінфікуючи засоби (400 л). 

Напередодні опалювального сезону проведена часткова заміна 

опалювальних труб в холі навчального корпусу і підвалі гуртожитку, батарей в 

аудиторії № 28 закладу освіти, відремонтовано бойлер гарячої води в 

гуртожитку. Відбулася ревізія засувок гарячого та холодного 

водопостачання(36 шт.). Проведено близько 20 разів очищення зовнішньої 
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каналізації гуртожитку, усунено порив труби холодної води водопостачання 

навчального корпусу.  

З метою енергозбереження замінено освітлення в коридорах 1 та 2 поверхів 

лабораторного корпусу. 

На виконання вимог пожежної безпеки в технікумі були вжити наступні 

заходи: замінено двері в підвали на металеві(власними матеріалами та 

роботою), проведена заправка вогнегасників, придбано пожежних рукавів, 

відбулася перевірка постачання води в протипожежній системі. Відбулися 

тендери та профінансовано зі спеціального фонду обробка дерев’яних 

конструкцій даху (сума - 12601,91 грн.),  придбані газові лічильники – (11000 

грн.) , проведено ревізію газового господарства гуртожитку – (12000 грн.). 

Бібліотека технікуму поповнилась новими підручниками (30 прим.), кабінет 

«Захисту України» оформлений новими стендами. Розпочато ремонт та 

оснащення штабу рою  технікуму «Самарські Соколята» на базі аудиторії 41. 

На зборах трудового колективу заслуховувались умови виконання 

колективного договору. В технікумі виконується програма соціального 

розвитку та забезпечуються усі соціальні гарантії, які гарантовані 

педагогічним працівникам. Крім того, прийнято положення про преміювання, 

за яким грошову винагороду за звітний період отримували понад 100 

працівників.  Розвивається та вдосконалюється система управління на засадах 

демократизації управлінського процесу, колективного обговорення рішень, що 

приймаються, персональної відповідальності за виконання прийнятих рішень, 

компетентності, запровадження етики управлінської діяльності, яка базується 

на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації. Запроваджуються елементи 

моніторингу ефективності управлінських рішень. В практику управління 

впроваджується комп’ютерна техніка.  

Дієво працює адміністративна рада технікуму. В звітному періоді 

відбулося 4 засідання, на яких розглядалися питання: про підготовку 

матеріально-технічної бази технікуму до роботи в новому 2020/2021 н.р. та в 

осінньо-зимовий період; використання сайту технікуму, соціальних мереж  як 
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інструменту педагогічної діяльності та зв’язків з громадськістю; підсумки 

внутрітехнікумівських олімпіад, про часть студентів і викладачів в міських та 

обласних заходах та співпраця з МАН; про роботу з обдарованими студентами 

та гурткова робота; аналіз кадрового забезпечення, проблеми та шляхи 

вирішення, про формування резерву педагогічних та управлінських кадрів; про 

стан підготовки та методичного забезпечення дипломних проектів та 

підготовки до складання ЗНО; про стан охорони  праці, БЖД та пожежної 

безпеки; психолого-педагогічні аспекти формування майстерності починаючих 

викладачів та розвиток, організація та діяльність школи молодого педагога; 

про підготовку до проведення ремонтних робіт в технікумі і літній період; про 

стан діловодства в технікумі та ведення ділової документації; про виконання 

річного плану роботи технікуму; аналіз роботи педагогічного колективу по 

удосконаленню професійної компетентності в питаннях ІКТ; про роботу 

атестаційної комісії технікуму; організація спортивно-масової та фікультурно-

оздоровчої роботи в технікумі та робота спортивних секцій та гуртків в 

технікумі; результати участі студентів в спортивних змаганнях;  моніторинг 

маркування карантинної зони; визначення дати початку навчального року, 

обговорення графіку освітнього процесу; обговорення Тимчасового порядку 

організації освітнього процесу в умовах карантину;  затвердження нового 

переліку санітарно-епідемічних заходів, які необхідно реалізовувати під час 

освітнього процесу; планування засідання серпневої педагогічної ради; 

визначення порядку та графіку проведення інструктажів з непедагогічними 

працівниками щодо їхніх дій в умовах карантину; особливості роботи 

гуртожитку в новому навчальному році; про підготовку матеріально-технічної 

бази технікуму до роботи в осінньо-зимовий період;  

паспортизація, атестація та оформлення навчальних кабінетів, лабораторій, 

майстерень як важливий компонент якості підготовки спеціалістів; пропозиція 

щодо правил прийому, підготовчі курси, заходи щодо організації 

профорієнтаційної роботи в технікумі; про режим роботи технікуму;про стан 

адаптації студентів 1 курсів до умов навчання в технікумі; організація 
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внутрітехнікумівського контролю: аналіз вхідного тестування груп нового 

набору, других курсів з залишкових знань. % забезпечення студентів 

літературою та електронні кабінети викладача; аналіз обліку пільгових 

категорій студентів та соціальні паспорти відділень; 

соціальне партнерство як базове завдання дуальної освіти щодо формування 

професійної компетенції фахівця, укладання угод про проходження практики 

та працевлаштування; робота колективу з енергозбереження, режим економії 

енергоносіїв; внутрітехнікумівський моніторинг роботи зі студентами що 

знаходяться на внутрітехнікумівському обліку, аналіз роботи ради 

профілактики правопорушень та злочинів; про стан роботи з охорони праці, 

протипожежної безпеки та цивільної оборони в технікумі; про відвідування 

навчальних занять студентами технікуму та виконання студентами правил 

внутрішнього розпорядку; про стан фінансування технікуму та виконання 

фінансових зобов’язань; про готовність до ліцензування ОКР кваліфікований 

робітник та аналіз освітніх програм ОКР професійний молодший бакалавр; 

виробничий календар 2021. 

4.1 Стипендіальне забезпечення 

 

Станом на 31.12.2020 року в Дніпровському державному технікумі 

енергетичних та інформаційних технологій та філії навчаються 82 студенти 

пільгових категорій: 

- діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування та особи з їх 

числа - 24 особи; 

- студенти, які мають статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування, під опікою, піклуванням - 10 осіб; 

- діти-інваліди – 8 осіб; 

- діти, що постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи - 2 особи; 

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені - 19 осіб; 

- діти, батьки яких приймали, приймають участь  в антитерористичній 

операції (операції обєднаних сил) – 9 осіб; 
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- діти, батьки яких є шахтарями (що мають стаж підземної роботи не 

менш як 15 років) - 8 осіб; 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер, внаслідок поранення контузії чи каліцтва одержаних у районі 

проведення АТО бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання одержаного в період участі в АТО (операції обєднаних 

сил) - 1 особа; 

- діти, із сімей, які отримують допомогу відповідно до  ЗУ «Про державну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям» - 1 особа. 

Станом на 31.12.2020 року в Дніпровському державному технікумі 

енергетичних та інформаційних технологій: академічну стипендію отримують 

175 студентів, 5 з яких підвищені; соціальну стипендію отримують 65 осіб, у 

розмірі відповідно до їх соціальної категорії. 

 

4.2 Охорона праці та безпека життєдіяльності 

 

Впродовж 2020 року відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності 

постійно обновлював законодавчу базу закладу щодо питання охорони праці 

та безпеки життєдіяльності. Було розроблено нові нормативні акти 

(положення, інструкції) що діють на території технікуму, які відповідають 

законодавчим постановам, положенням, та іншим нормативним документам. 

Керуючись вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України 

короновірусної хвороби СОVID-19», Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», листа Міністерства освіти у науки України від 

11.03.2020 р. №1/9-154, телефонограми департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 12.03.2020 р. №122,  Наказом від 12.03.2020 №5 

«Про заходи запобігання розповсюдження  коронавірусної інфекції COVID-

19» було тимчасово призупинено, починаючи з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 

заняття за денною формою навчання в освітньому закладі та Курахівській філії 
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Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій, та переведено на дистанційне з використанням електронних 

кабінетів та інших інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до 

Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. 

Під час освітнього процесу за дистанційною формою навчання всі 

викладачі мали візуальну ідентифікацію здобувачів освіти. 

За допомогою соціальних мереж, один раз на два тижня, проводились 

інструктажі із всіма учасниками освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності «Під час освітнього процесу в період поширення 

короновірусної хвороби СОVID-19», «Щодо організації проти 

епідеміологічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби СОVID-19». 

В період з 15.05.2020 по 31.08.2020 було проведено підготовку до 

навчального року 2020/2021. Під час підготовки було проведено: 

- Обстеження будівель та споруд з занесенням результатів до Акту 

обстеження будівель та споруд ; 

- Обстеження кабінетів, лабораторій, майстерень, спортивної зали з 

занесенням результатів до Акту приміщень; 

- Перевірка стану спортивного обладнання в спортивних залах з 

занесенням результатів до Акту обстеження спортивного обладнання; 

- Перевірка закладу освіти на стан пожежної безпеки; 

- Зроблено обробку дерев’яних конструкцій покрівель на будівлях 

закладу освіти; 

- Проведено технічне обслуговування і перевірки на працездатність 

пожежних кран-комплектів шляхом пуску води з реєстрацією 

результатів в спеціальному журналі. 

- Проведено планові ремонти електрощитових; 

- Було зроблено заміри опору ізоляції та перевірена вентиляційна 

система в будівлях закладу 
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- Постійно проводиться благоустрій території (спіл аварійних гілок та 

дерев, покос трави) 

- Закуплено 23 нових вогнегасників та проведено перезарядку 26 

вогнегасникам; 

- Підготовка технікуму до роботи в осінньо-зимовий період; 

- Отримано Акт готовності Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій до роботи в осінньо-

зимовий період; 

- Перевірка кабінетів, лабораторій, майстерень, спортивної зали на стан 

охорони праці та безпеки життєдіяльності та надано Акт дозволу на 

кожен кабінет, лабораторію, спортивну залу; 

- Отримано Акт готовності Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій до навчального року 

2020/2021 році; 

Для запобігання поширення короновірусної хвороби СОVID-19 в закладі 

освіти було проведені наступні заходи: 

-  28.05.2020 на засіданні адміністративної ради та 27.08.2020р на 

засіданні педагогічної ради було обговорено та затверджено 

«Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в умовах 

карантину».  

- Розроблені та затвердженні інструкції з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності під час освітнього процесу в період поширення 

короновірусної хвороби СОVID-19; 

- Проведено інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

під час освітнього процесу в період поширення короновірусної 

хвороби СОVID-19 серед викладацького та непедагогічного складу; 

- Заборонено допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім 

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю; 
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- Перед початком навчального року розроблений маршрут руху  

учасників освітнього процесу в будівлі освітнього закладу, та 

складений графік допуск до закладу; 

- Облаштовано ізолятор для учасників освітнього процесу на випадок 

виявлення симптомів короновірусної хвороби СОVID-19 в будівлі 

учбового корпусу та гуртожитку; 

-  Розробленні опитувальники про стан здоров’я студентів, про 

відсутність контактів з інфікованими протягом 14 днів (первинний/ 

щоденний); 

- Встановлене розмежування входу до закладу освіти  на 2-а входи; 

- Вхід в приміщення закладу дозволено тільки при наявності маски або 

респіратора; 

- Придбано безконтактні термометри на два окремих входи до закладу 

та один на вхід до гуртожитку; 

- Пересування здобувачів освіти між кабінетами мінімізоване; 

- В коридорах закладу нанесена розмітка для дотримання дистанції;  

- Туалети обладнані ємностями для рідкого мила/дезінфектора, 

роздатниками паперових рушників та контейнерами для їх утилізації; 

- На поверхах будівлі встановлено контейнери з кришкою позначенні 

маркуванням «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ»; 

- В коридорах та санітарних приміщеннях розміщені банери  про 

необхідність дотримування респіраторної гігієни та етикету кашлю; 

- Перед початкам занять викладач проводить експрес опитування про 

стан здоров’я  студентів; 

- У разі виявлення студентів хворих короновірусної хвороби СОVID-19 

групу в якій вони навчались відправляється на самоізоляцію, а заклад 

освіти повністю проходить дезінфекційне прибирання. 

         Керуючись вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусної 

хвороби         СОVID-19» (зі змінами),  наказу департаменту освіти і науки 
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Дніпропетровській обласної адміністрації від 16.10.2020 №466/0/212-20 

Дніпровський державний технікум тимчасово, починаючи з 15.10.2020р. по 

15.11.2020р. перейшов на змішану формою навчання.  

Під час освітнього процесу за дистанційною формою навчання всі 

викладачі мали візуальну ідентифікацію здобувачів освіти. 

За допомогою соціальних мереж, один раз на два тижня, проводились 

інструктажі із всіма учасниками освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності «Під час освітнього процесу в період поширення 

короновірусної хвороби СОVID-19», «Щодо організації проти 

епідеміологічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 

короновірусної хвороби СОVID-19».  

Було посилення контроль виконанням в закладі освіти протиепідемічних 

заходів на період карантину з поширенням короновірусної хвороби СОVID-19 

затвердженими Постановою головного державного санітарного лікаря України 

від 22.08.2020 №50, правилами встановленими  «Тимчасовим порядком 

організації освітнього процесу в умовах карантину».    

           В результаті дотримання  протиепідемічних заходів у закладі освіти в 

період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби СОVID-19, 

показники розповсюдження хвороби є низькими. Так, захворіло на СОVID-19  

3 співробітники, 4 студента.  

          На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Дніпропетровській обласної адміністрації О.В.Полторацького від 03.04.2020р., 

починаючи з квітня місяця, щомісячно інженер з охорони праці, провідний 

спеціаліст Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій  звітує про стан охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки та цивільного захисту в онлайн просторі 

(за використанням  системи ZOOM) перед департаментом освіти і науки 

Дніпропетровській обласної адміністрації 
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Згідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 18.04.2006 №304 пройшли навчання та перевірку знань посадові 

особи: заступник директора з виховної роботи, заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи, та отримали відповідні посвідчення. 

Згідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці у Дніпровському державному технікумі енергетичних 

та інформаційних технологій» були проведені наступні навчання: 

- навчання та перевірка знань з питань охорони праці із 22 працівником 

технікуму 

- навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачем» на (Робітник з обслуговування електрообладнання, 

Заступник директора з АГР, з присвоєнням групи з електробезпеки та 

отриманням відповідних посвідчень, на базі Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та інформаційних технологій 51 чоловік 

(Завідувачі лабораторіями, викладачам фізики, хімії, електротехніки, 

викладачі, черговий персонал) 

- Інженер з охорони праці провідний спеціаліст пройшов навчання з 

питань надання першої домедичної допомоги на базі Червоного хреста з 

отриманням відповідного посвідчення. 

В Дніпровському державному технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій були проведенні наступні інструктажі з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності: 

- Вступний інструктаж з охорони праці – було проведено з 17 

працівником прийнятим на роботу 

- Вступний інструктаж для студентів було проведено 154 студентам 

(включаючи студентів які прийшли до Курахівської філії)  

- Первинний інструктаж з охорони праці 17 працівникам 
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- Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності студентів. 154 

студентам 

- Повторний інструктаж з охорони праці було проведено 91 працівнику 

- Було проведено 5 позапланових інструктажу згідно зі змінами 

законодавчих нормативних актів  

- Позапланові інструктажі щодо безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу під час зимових та літніх канікул було проведено з 

усіма студентами. 

- Цільовий інструктаж з питань безпеки життєдіяльності для студентів у 

зв’язку з екскурсіями, конференціями олімпіадами змаганнями було 

проведено 19 раз 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 

«Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та 

видачі особистих медичних книжок (із змінами), наказу МОЗ України від 

21.05.2007 № 246 «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій». В серпні всі працівники технікуму пройшли медогляди  

 

4.3 Служба цивільного захисту Дніпровського державного  технікуму 

 енергетичних та інформаційних технологій  

 З 12.03.2020 Дніпровський державний  технікум енергетичних та 

інформаційних технологій (ДДТЕІТ) працює в умовах карантину та, 

керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-

р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації», на території ДДТЕІТ  установлено режим 

надзвичайної ситуації через пандемію COVID 19. 

 Протягом 2020 р. в ДДТЕІТ працювало два відділення – «Економіки, 

будівництва та інформаційних технологій» та «Енергетичних технологій» , 

Курахівська філія та 15 підпорядкованих структурних підрозділів.  

 Загальна чисельність педагогічних працівників  складає   49 осіб, 

обслуговуючого і допоміжного персоналу  51 особа. Студентів денної форми 
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навчання 570 особи, заочної –102 особи.  Район розміщення  ДДТЕІТ  на 

території  промислового вузла, де розташовані підприємства залізничного 

транспорту, енергетичної,   металургійної,   будівельної,   харчової   та   інших   

промисловостей. Потенційно - небезпечні    об'єкти, які зареєстровані у 

Державному реєстрі ПНО Самарського р-ну м. Дніпра, складають - 42 

одиниці, потенційно - небезпечні    об'єкти, які підлягають паспортизації - 32 

одиниці, об'єкти підвищеної небезпеки 26 одиниць, що значно впливає на 

техногенно-екологічний стан району. 

Найважливіші заходи з питань ЦЗ, які проведені за 2020 рік: 

1. В лютому 2020 р. було відкореговано План заходів евакуації персоналу та 

матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій ДДТЕІТ та План реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру.  

2.  Наказом директора № 16-аг від 19.02.2020 р. затверджено План основних 

заходів Цивільного захисту ДДТЕІТ  та План роботи з пожежної безпеки на 

2020 рік. 

3. З 03 по 14 лютого 2020 Головним управлінням ДСНС України в 

Дніпропетровській області було проведено перевірку забезпечення 

техногенної безпеки та цивільного захисту в ДДТЕІТ. За результатами 

складено Акт перевірки № 181 від 05.02.2020. Ведеться робота щодо 

усунення недоліків в забезпеченні техногенної безпеки та цивільного захисту 

в ДДТЕІТ. 

4. В березні 2020 були розроблені заходи щодо енергозбереження в технікумі 

задля зменшення напруги на електричні мережі та в цілях економії. 

5. Затверджено та погоджено Графік проведення спеціальних об’єктових 

навчань і тренувань з питань ЦЗ у 2021 р. 

6. Щорічно надаються заявки на функціональне навчання до НМЦ та БЖД , у 

вересні 2020 року пройшла підготовку на Циклі практичної підготовки 

обласних та м. Дніпра курсів удосконалення керівних кадрів Штифановська 

Н.В., фахівець з питань ЦЗ. 
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7. Наказом директора № 135-аг від 26.12.2019 затверджено: 

 Перелік тем та розрахунок часу для підготовки з цивільного захисту на 

2020 рік ; 

 Перелік навчальних груп та керівників занять з ЦЗ на 2020 рік ; 

 Перелік керівного складу та посадових осіб ЦЗ, які підлягають навчанню 

у мережі курсів ЦЗ на 2020 рік. 

 Затверджено:  

 Склад комісії з надзвичайних ситуацій; 

 Склад евакуаційної комісії; 

 Склад формувань ЦЗ; 

 Склад пункту видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗОД). 

 Встановлено проведення занять з цивільного захисту з особовим 

складом формувань та з персоналом, який не входить до складу формувань 

– згідно розкладу. За результатами навчання проведено залік, практичне 

відпрацювання перенесено по закінченню карантину. 

 Наказом директора №16-аг від 19.02.2020 «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту ДДТЕІТ на 2020 рік» визначено основні 

заходи та відповідальні особи за їх проведення. 

 Затверджене наказом № 18-аг від 10.03.2020 р «Про проведення 

об’єктового тренування» та заплановане на 15 квітня 2020 об’єктове 

тренування перенесено на дату після закінчення карантину. 

12.03.2020 скликано Комісію з НС , прийнято протокол №2  та видано 

Наказ №5 «Про заходи запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції 

СОVID-19 » 

27.03.2020 скликано Комісію з НС , прийнято протокол №3, видано 

Розпорядження №6 від 27.03.2020 Про переведення системи цивільного 

захисту ДДТЕІТ у режим надзвичайної ситуації та видано Наказ №11  від 

27.03.2020  «Про внесення змін до наказу директора №5 від 12.03.2020». 

Організовано та постійно проводиться оповіщення та інформування 

органів управління, сил цивільного захисту функціональної підсистеми, щодо 
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рівня надзвичайної ситуації та вжитих заходів, пов’язаних з реагуванням на 

ситуацію, а також учасників освітнього процесу та працівників технікуму про 

перебіг надзвичайної ситуації . 

Відповідно до Наказів №5 від 12.03.2020 та №11 від 27.03.2020 «Про 

заходи запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції СОVID -19» 

ведеться інформування учасників процесу та працівників технікуму про дії під 

час надзвичайної ситуації та надання їм необхідних рекомендацій щодо 

поведінки в умовах пандемії, про способи та методи захисту через соціальні 

мережі, групи в Viber  та на сайті технікуму. Призначено відповідальних осіб - 

інженера з охорони праці Осауленко О.О. та фахівця з питань цивільного 

захисту ШтифановськуН.В. 

Розроблено Ідентифікацію та Повідомлення про результати 

ідентифікації   щодо визначення потенційної небезпеки ДДТЕІТ для 

затвердження в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській 

області. 

Розроблено та затверджено обсяги забезпечення працівників , які 

працюють у зоні можливого хімічного забруднення, засобами радіаційного та 

хімічного захисту, їх типи в Головному управлінні ДСНС України в 

Дніпропетровській області. 

На заняттях з «Основ медичних знань» для студентів І курсів проведено 

в режимі он-лайн майстер-клас з виготовлення та використання ватно-

марлевої пов’язки (на сьогоднішній день 301 ВМП, 72 медичні маски 3-шарові 

та 146 респіраторів). 

Систематично проводиться роз’яснювальна робота з студентами та 

співробітниками щодо неухильного дотримання Правил пожежної безпеки та 

цивільного захисту, знань і вмінь з питань особистої безпеки, в тому числі і під 

час дистанційного навчання з предметів «Основи БЖД», «БЖД», «Охорона 

праці», «Основи медичної підготовки», «Захист України» 

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у 

строки, встановленими ДСНС та ДОН Дніпропетровської області. 
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Здійснюється безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації 

та обстановкою на території міста і прилеглих до нього територіях. 

Відповідно до наказу директора ДДТЕІТ № 18-аг від  10.03.2020 проведені 

позапланові інструктажі із студентами та співробітниками технікуму щодо : 

- Порядку дій та сигналів оповіщення на випадок НС; 

- Правил пожежної безпеки та Правил поведінки під час пожежі. 

03.03.2020 р. проведено на базі ДДТЕІТ 25 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України в Дніпропетровській області практичне заняття на тему «Гасіння 

пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей» на оцінку «добре». Були 

відпрацьовані дії всіх ланок цивільного захисту технікуму. Особлива увага 

надавалася діям Комісії з питань евакуації, ланки пожежогасіння, ланки 

охорони громадського порядку у разі загрози або виникнення пожежі. 

День цивільного захисту через карантин перенесено до його завершення. 

З травня 2020 щомісячно проводиться моніторинг щодо подання 

інформації для звіту в ДОН з питань щодо розробки документів з цивільного 

захисту відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну 

підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної 

системи цивільного захисту» та проходження навчання керівного складу та 

фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з 

питань цивільного захисту. 

Видано Наказ №36-аг від 09.06.2020 «Про створення Комісії з перевірки 

стану ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки у технікумі». Інформацію про 

виконання зазначених заходів та готовність технікуму до перевірки стану 

техногенної та пожежної безпеки надано до Департаменту освіти і науки . 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 03.02.2020 

№ Р-57/0/3-20  та телефонограми №117 Департаменту освіти та науки від 

11.03.2020  проведено роз’яснювальну роботу із співробітниками та 
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студентами щодо мети, термінів проведення та порядку дії за сигналом 

оповіщення «Увага всім!» 25.03., 24.06., 30.09 та 25.11.2020 р. 

Скликано Комісію з НС , прийнято протокол № 5  та видано 

Розпорядження №8 від 17.06.2020 «Про продовження карантину до 

31.07.2020» та №6 від 30.07.2020 «Про продовження адаптивного карантину до 

31.08.2020». 

Проінформовано учасників освітнього процесу, працівників ДДТЕІТ про 

продовження карантину та заборони, що діють на території України на період 

карантину в залежності від рівня епідемічної небезпеки в області, Правила 

роботи освітніх закладів на період карантину, Правила перебування та 

проживання в гуртожитках на період карантину, дії у разі виявлення в групі 

дитини з ознаками хвороби через соціальні мережі, групи в Viber  та під час 

педагогічної ради 28.08.2020 відповідальними особами. 

Наказом директора № 86-аг від 31.08.2020 затверджено та проінформовано 

учасників освітнього процесу «Про проведення інструктажів щодо дій та 

сигналів оповіщення у випадку НС». 

28.09.2020 та 30.09.2020 надіслано Повідомлення про виникнення 

надзвичайної ситуації (форма 2/НС-1) за кодом 20715 та класифікаційною 

ознакою 19 до Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА та 

наказом директора № 94-аг створено Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. 

Проведено відповідно до рекомендацій МОН України та Департаменту науки і 

освіти Дніпропетровської ОДА заходи ( на 01.12.2020 захворівших серед 

студентів – 4 особи, співробітників – 3 особи) 

В період з 15 по 16.09.2020 проведено перевірку стану пожежної безпеки та 

цивільного захисту ДДТЕІТ Дніпровським міським управлінням ДСНС, про 

що складено Припис від 16.09.2020 №493. 

Скликано Комісію з НС , прийнято протокол №7 від 30.08.2020 «Про 

продовження адаптивного карантину до 31.10.2020». 

Розроблено та погоджено Графік проведення на території ДДТЕІТ 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та 
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заявку на функціональне навчання осіб керівного складу органів управління 

цивільного захисту ДДТЕІТ на Дніпровських територіальних курсах 

цивільного захисту та безпеки (І категорії ) на 2021 рік. 

Скликано Комісію з НС , прийнято протокол №8 від 19.10.2020 «Про 

продовження адаптивного карантину до 31.12.2020» та протокол №9 від 

11.12.2020 «Про продовження карантину до 28.02.2021 року з посиленням 

обмежень на період з 8 по 24 січня»  . 

Інформація про стан забезпечення засобами індивідуального захисту 

органів дихання працівників хімічно небезпечних об’єктів і об’єктів, які 

розташовані у зоні можливого хімічного (радіаційного) забруднення 

Самарського району м. Дніпра станом на 01.12.2020 

№ 

 

Назва 

підприємства, 

адреса 

розташування 

Кількість Марка та кількість засобів індивідуального 

захисту Працівників Студентів 

денне 

відділення 

Найбільша 

працююча 

зміна 

 ДДТЕІТ 

вул. 

Космонавта 

Волкова, 6-Б 

100 570 450 ВМП, 

301 шт 

Респіратор 

Днепр 2к,  

145 шт 

Медичні 

маски 

72 шт. 

З 27 по 30.04.2020 в технікумі відповідно наказу директора № 22-аг 

проходив «Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності», в ході якого 

було проведено для студентів конкурс стіннівок та малюнків на тему 

«Захищене і здорове покоління» в режимі онлайн дистанційно. 

З метою забезпечення пожежної безпеки в технікумі проводяться 

щокварталу ревізії внутрішньої системи пожежогасіння. 

Встановлено вказівні знаки для зазначення місця знаходженя первинних 

засобів пожежогасіння. 

Класними керівниками проводяться  інструктажі для студентів та їх батьків 

щодо правил безпеки під час зимових та літніх канікул., щодо правил безпеки 

на воді і т.ін. з використанням соціальних мереж. 

Встановлено наказом директора від 30.08.2020 р. відповідний 

протипожежний режим у технікумі, в якому в тому числі визначено: 
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 порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; 

 порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; 

 порядок проведення зі студентами та працівниками протипожежних     

інструктажів та занять; 

 дії працівників у разі виявлення пожежі. 

Не допускається: 

 зберігання горючих матеріалів, відходів на шляхах евакуації; 

 застосування саморобних подовжувачів; 

 застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) 

електронагрівального обладнання або ламп розжарювання; 

 користування пошкодженими розетками, вимикачами та іншими 

електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або 

випинання. 

З метою забезпечення пожежної безпеки в технікумі згідно до Правил 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України 

(наказ МОНУ від 15.08.2016 № 974) : 

 встановлені вказівні знаки для зазначення місця знаходження первинних 

засобів пожежогасіння; 

 закріплено адресні вказівники на корпусах технікуму (ППБУ Розділ ІІ 

п.2.22); 

 на видних місцях та біля телефонів вивішені таблички із зазначенням 

номерів телефонів термінового виклику; 

 промарковано кожний пожежний кран (на дверцятах шафи пожежного 

крана зазначені: літерний індекс «ПК»; порядковий номер пожежного 

крана і номер телефону найближчого пожежно-рятувального 

підрозділу); 

 затверджено наказ «Про організацію роботи з пожежної безпеки в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 н.р.». 

За вимогою, щомісячно, щоквартально, кожні півроку та наприкінці року 

надаються інформація та звіти про вжиті заходи щодо забезпечення  



100 

 

протипожежного та техногенного захисту ДДТЕІТ, наявність сил та 

формувань ЦЗ до Департаменту освіти та науки , ДСНС та Самарської у м. 

Дніпро ради. 

Вжиті заходи щодо інформування студентів та співробітників про Правила 

безпечної поведінки при пожежі, COVID-19 через розміщення на 

інформаційних куточках в бібліотеці, гуртожитку, диспетчерській та при вході 

на першому поверсі, з Пам’ятками населенню пи перевірці системи 

оповіщення.. 

Приведені в готовність підвальні приміщення, зроблені необхідні запаси 

води. Відповідальним за постійну готовність підвальних приміщень 

призначено заступника директора з АГР Осіпова О.М. 

І. Система управління, оповіщення і зв’язку 

 Введення в дію нових ЗПУ, вузлів зв’язку, зміни в системі оповіщення 

за звітний період не відбулося. Ті, що є в наявності знаходяться в задовільному 

стані та підлягають регулярній перевірці в ході проведення ОТ. Було 

встановлено дзвоник в приміщенні гуртожитку. В технікумі для оповіщення 

про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації використовується 

внутрішня система оповіщення за допомогою дзвоника, міська телефонна 

мережа, внутрішній зв'язок та мобільний зв'язок. 

ІІ. Захист населення 

Засобами індивідуального захисту учасники навчально-виховного 

процесу та співробітники, а також особовий склад формувань ЦЗ технікуму 

фактично забезпечені частково у зв’язку з відсутністю державного 

фінансування; матеріально-технічне забезпечення формувань ЦЗ становить 

тільки 85% від потреби ЗІ ЗОД,  через відсутність фінансування на його 

придбання. На 01.07.2020 р. накопичено  301 ВМП , 100 респіраторів Днепр 2к 

, а також протягом півріччя придбано ще 45, та 72 медичні 3-шарові маски. 

Медичними засобами індивідуального захисту (АІ-2, ІПП-8, ППМ) 

учасники освітнього процесу забезпечені частково. В кожній лабораторії 

знаходиться медична аптечка з засобами надання долікарської допомоги. 
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Формування ЦЗ ліками та виробами медичного призначення забезпечені на 80 

%. 

III. Сили та засоби ЦЗ 

В ДДТЕІТ створено функціональну підсистему єдиної державної 

системи цивільного захисту, Комісію з питань надзвичайних ситуацій в складі 

7 осіб та  Комісію з питань евакуації в складі 7 осіб. 

Для проведення рятувальних, інших невідкладних робіт з захисту 

населення і територій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно 

вимог Кодексу цивільного захисту України з викладачів та адміністративно-

технічного персоналу технікуму створили невоєнізовані формування ЦЗ: 

 розвідувальна група (7 осіб) 

 два санітарні пости (8 осіб) 

 ланка оповіщення та зв’язку (5 осіб) 

 ланка пожежогасіння (4 особи). 

 ланка охорони громадського порядку (4 особи) 

 аварійно-рятувальна група (12 осіб) 

 Разом: 40 осіб 

 З метою швидкої і організованої видачі засобів індивідуального захисту 

населенню створено в технікумі Пункт видачі засобів індивідуального захисту 

органів дихання  у кількості 16 чоловік. 

 Але є недоліки: недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів з 

питань ЦЗ , тому в 2021 р. планується направити на навчання на курси у сфері 

цивільного захисту власним коштом  ще 4 посадові особи . 

IV. Матеріальне забезпечення 

V. Технічне забезпечення . 

  Матеріально-технічне забезпечення формувань ЦЗ становить тільки 30% від 

потреби, через відсутність фінансування на його придбання. 

VІ. Протипожежне забезпечення. 

Помешкання Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій не обладнані системою автоматичної 
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протипожежної сигналізації. Частково обладнані щити пожежні. Щодо 

наявності вогнегасників: в гуртожитку (6), спортзалі (1), в кожній аудиторії з 

електрообладнанням (7), навчально-виробничих майстернях (2) є 

вуглекислотні вогнегасники (всього 13), а також порошкові (35). Відповідно до 

Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти 

України на кожному поверсі знаходяться не менше 2 вогнегасників, а в 

комп’ютерних та аудиторіях з електрообладнанням їх по 2. В травні 2020 р. 

відбулася їх технічна діагностика (перезарядження).  

Наказом керівника призначені відповідальні особи за пожежну безпеку 

окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за 

утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, які передбачені у 

функціональних обов’язках та посадових інструкціях.  

Наказом керівника затверджена Комісія щодо перевірки пожежної та 

техногенної безпеки приміщень. 

Наказом керівника встановлено порядок: утримання шляхів евакуації, 

застосування відкритого вогню, використання побутових електронагрівальних 

приладів, проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт, проїзду та 

стоянки транспортних засобів, відключення від мережі електроживлення 

обладнання та вентиляційних систем, проходження посадовими особами 

навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з 

працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного 

мінімуму, організація експлуатації і обслуговування засобів протипожежного 

захисту, заборона тютюнопаління співробітникам, викладачам, студентам, 

мешканцям гуртожитку у приміщеннях та на території. 

Розроблені і затверджені плани евакуації у разі виникнення пожежі та 

порядок оповіщення учасників навчально-виховного процесу. . Заплановано  їх 

доопрацювання та перегляд відповідно до наказу директора №102-аг від 

07.12.2020 «Про посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів 

сфери освіти, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час 

зимових канікул»  .   
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Розроблені та затверджені інструкції, що визначають дії працівників 

щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників навчального 

процесу, за якою проводяться практичні тренування всіх працівників не рідше 

одного разу на півроку. Заплановано  їх доопрацювання та перегляд відповідно 

до наказу директора №102-аг від 07.12.2020 «Про посилення протипожежного 

та техногенного захисту об’єктів сфери освіти, безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу під час зимових канікул»  .   

Перевірені знання загальної інструкції з пожежної та безпеки 

життєдіяльності  у працівників охорони, вахтерів та чергових служб з питань 

здійснення дій у разі виявлення пожежі. 

Передача в оренду будівель та приміщень у договорі визначаються права 

та обов’язки орендаря і орендодавця щодо забезпечення протипожежного 

режиму які є відповідальними за порушення вимог пожежної безпеки в 

орендованих будівлях і приміщеннях. 

Обладнано приміщення електрощитових протипожежними дверима ІІ 

типу з нормованою межею вогнестійкості ЕІ-30; (ППБУ розділ 3,глава 

2,п.2.23, розділ4,глава1,п.п1.24, ДБН В.1.1.7-2016,п6.2,6.4,6.17,6.31); 

Доукомплектовані пожежні кран-комплекти пожежними рукавами. 

Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола 

(ППБУ розділ 5,глава 2,п.2.2, п.п.2); 

Проведено технічне обслуговування і перевірка на працездатність 

пожежних кран-комплектів шляхом пуску води з реєстрацією  результатів 

перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування який 

проводиться 1 раз на рік (ППБУ розділ 5,глава 2,п.2.2, п.п.9); 

Проведено розгортання та згортання наново пожежних рукавів (ППБУ 

розділ 5,глава 2,п.2.2, п.п.3); 

Забезпечено евакуаційним освітленням сходові клітки, відкриті та 

зовнішні сходи, коридори, проходи та шляхи евакуації в будівлі гуртожитку. 

Світильники евакуаційного освітлення які вмикаються з настанням сутінків 

(ППБУрозділ3,глава 2,п.2.31)  
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В суспільно-побутовому корпусі (їдальня, спорт зала) погано  чути  

дзвінок. Евакуаційні виходи вільні для доступу . Ключі знаходяться у 

відповідальних осіб. Інженерно-технічні протипожежні заходи ЦЗ проводяться 

задовільно. 

VІІ. Навчання органів управління та  населення з питань ЦЗ. 

План комплектування Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності протягом року в ДДТЕІТ виконується. 

Навчання відповідальних осіб на обласних та міських курсах центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відбулося у вересні 2020 року. 

Систематично проводиться роз’яснювальна робота та інструктаж зі 

студентами та співробітниками  щодо дій в умовах виникнення НС , зокрема 

щодо запобіганню та загибелі людей. Щомісячно розповсюджуються 

відеоролики  та презентації , друковані матеріали в куточках з Цивільного 

захисту, групах у Viber , Zoom- конференції, на сайті ДДТЕІТ та соціальні 

мережі. 

VІІІ. Загальні висновки щодо стану ЦЗ, проблемні питання і пропозиції 

щодо його подальшого покращення. 

В ДДТЕІТ проводиться робота з забезпечення інформації, навчання та 

тренування студентів та співробітників з питань  цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності на достатньому рівні. Але існує ряд проблем, які 

вимагають їх вирішення за участі місцевих органів самоврядування . Щодо їх 

вирішення є наступні пропозиції: 

 збільшити кількість кваліфікованих спеціалістів з питань ЦЗ шляхом 

навчання в НМЦ ЦЗ та БЖД відповідальних осіб. 

 доопрацювати документацію з питань ЦЗ 

 удосконалити систему оповіщення в суспільно-побутовому корпусі 

(їдальня, спорт зала) 

 забезпечити достатню кількість колективної  наочної інформації щодо 

дій населення в умовах надзвичайних ситуацій,  

 засобів індивідуального захисту 



105 

 

 удосконалити просвітницько-інформаційну роботу та пропаганду серед 

студентів та співробітників 

 щорічне проведення «Дня цивільного захисту», «Тижня безпеки 

життєдіяльності та охорони праці»,тренувань та інших заходів за 

сприяння та участі міських та обласних фахівців ЦЗ з метою співпраці та 

передання передового досвіду в цій галузі. 

 збільшити фінансування для поповнення матеріально-технічної бази 

формувань ЦЗ. 

РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Згідно Бюджетного Кодексу 2018, ДДТЕІТ був переданий на 

фінансування до обласного бюджету Дніпропетровської області, 2020 році 

технікум фінансувався з обласного бюджету та отримував державну 

субвенцію. Протягом звітного періоду забезпечувалось достатньо стійке 

фінансово-економічне становище закладу освіти. Річний кошторис доходів та 

видатків складався в установленому порядку та своєчасно подавався на 

затвердження до Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА.  

Перерахування коштів до різноманітних державних фондів, обов’язкові 

платежі та сплата податків проводили своєчасно та в повному обсязі. 

Заборгованість відсутня. Так, за звітний період Спеціальним фондом отримано 

майже 3,207 млн. грн., що становить майже 16% фінансування. Кошти 

спрямовані : 

 заробітна плата з нарахуванням  – 1673,0 тис. грн., що становить 52 % 

від отриманих коштів; 

 комунальні послуги – 1050,2 тис.  грн.; 

 забезпечення навчального процесу – 185,5 тис. грн.; 

 інші видатки – 64,8 тис грн. На кінець року маємо позитивний 

залишок 475,249 тис. грн. 

Слід зазначити, що протягом року та станом на 31.12.2020 року в 

технікумі відсутні заборгованості з заробітної плати та комунальних послуг. 

Використання коштів технікум проводить згідно затверджених кошторисів 

доходів і видатків бюджетних коштів.  
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В звітному періоді  технікумом було залучено благодійної допомоги на 

суму 50,3 тис. грн. За звітний період були проведені різноманітні перевірки 

фінансово – господарської роботи технікуму: Головне управління ПФУ в 

Дніпропетровській області, ФСС з ТПВ, регіональне відділення фонду 

Державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 

кіровоградській областям – суттєвих порушень виявлено не було. Всі договори 

з господарської діяльності відображені в системі Prozorro, тендерний комітет 

проводить торги відповідно чинного законодавства. Встановлена статистична, 

бухгалтерська звітність та інші необхідні відомості про роботу і стан закладу 

освіти подаються до Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА, 

МОНУ згідно встановлених графіків своєчасно. 
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