
 

2019 рік 

 

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ 

Зайняте 

місце 

Вид заходу Назва заходу 

 

І місце  

(диплом І 

ступеня) 

Конкурс  Хімія, «Знавець хімії» 

Змагання  Волейбол  (чоловіки) 

Зимова  легка атлетика  

Легка атлетика  (командна, індивідуальне біг) 

Міні -футбол 

 

 

ІІ місце 

Олімпіади, 

конкурси 

(змагання) 

Англійська мова 

Хімія, «Знавець хімії» 

Легка  атлетика 

Баскетбол  (чоловіки) 

Конкурси, 

конференції 

Культурологія. Міська конференція серед студентів «Українська культура в світі 

європейських цінностей» 

 

 

ІІІ місце  

Олімпіади, 

(змагання) 
Бухгалтерський облік  

Баскетбол  (жінки) 

Волейбол  (чоловіки), Кубок Молібоги 

Військово-спортивне трибір’я 

Олімпіада з електротехнічних дисциплін 

Конкурси, 

конференції   

Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Хімія «Знавець хімії» 

Культурологія. Міська конференція серед студентів «Українська культура в світі 

європейських цінностей» 

Всеукраїнський  літературно – мовний конкурс «Щоб далі йти дорогою одною», 

присвячений українській поетесі Олені Телізі 



 

  

Сертифікати   Біологія, Студентська НПК «Біологічні освіта, виховання, дослідження» 

Інформатика та КТ, Студентська НПК «Інформаційні технології» 

Фінальні змагання освітньо – тренувальної програми INTERPIPE Mechatronic Lab  

Студентська конференція «Екобіохім – 2019» 

Конкурс КП з дисципліни «Технологія та організація будівельного виробництва» 

Обласний студентський конкурс курсових проектів з дисципліни «ТОБВ»  серед студентів 

спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» вищих 

навчальних закладів  I-II рівнів акредитації Дніпропетровської області на базі Кам 'янського  

технікуму для студентів четвертого курсу 

Студентська  НПК «Інформаційні технології» 

ІV міська науково – практична студентська конференція «Біологічні дослідження  - 2019» з 

доповіддю «Дослідження  - порівняння вроджених та набутих якостей близнюків 



 

ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

Зайняте 

місце 

Вид заходу Назва заходу Номінація (назва роботи) 

І місце  

(диплом І 

ступеня) 

 

Конкурси  

Біологія, Конкурс методичних розробок 

викладачів 

 

Міський конкурс методичних розробок  

викладачів хімічних дисциплін  

«Конспект інтегрованого заняття з предметів хімія, 

біологія, екологія, інформатика з застосуванням 

інноваційних технологій проектно – дослідної діяльності 

та інтерактивного навчання на тему «Полімери. 

Використання полімерів: за і проти» 

Обласний семінар – практикум для 

викладачів спеціальних електротехнічних 

дисциплін «Науково – методичне 

забезпечення освітнього процесу»  

методична розробка «Використання цифрових 

інструментів і можливостей Google в освітньому 

просторі» 

Міський  конкурс методичних розробок 

серед викладачів економічних дисциплін 

ВНЗ І – ІІ р.а. «Скарбниця педагогічної 

майстерності» 

номінація «Інноваційна діяльність викладача» з роботою 

«Застосування інформаційно – комунікаційних 

технологій при викладанні економічних дисциплін» 

Міський конкурс методичних розробок 

викладачів Інформатики та ІКТ 

номінація «Розробки, що використовуються в навчально 

– виховному процесі» з роботою «Методичні вказівки 

для виконання курсового проектування» 

ІІІ місце  

(диплом ІІІ 

ступеня) 

Конкурси  

 

Математика, Конкурс методичних 

розробок викладачів 

Номінація «Методика викладання математичних 

дисциплін. Впровадження інноваційних та інформаційно 

– комунікаційних  технологій при вивченні 

математичних дисциплін» з роботою: «Педагогічний 

коучинг як технологія розвитку ключових 

компетентностей студентів на заняттях математики» 

Технічна механіка, Викладацька НМК   «Структурні складові НМК з дисципліни «Технічна 

механіка» 



 

 

 

  

Педагогічна конференція  «Застосування квест – технологій при викладанні 

дисципліни «Технічна механіка» 

обласна науково-практична конференція  

«Екологія. Біологія. Хімія. Освіта 2019  -  

доповідь  «Інтегрований позааудиторний захід з 

елементами інтерактивних вправ з предметів біологія, 

хімія, інформатика. «Наркотики – оцінка небезпеки 

Заходи, які організували 

адміністрація і викладачі 

протягом звітного 

періоду на базі закладу 

освіти: 
 

-  організація  та проведення  міського засідання завідувачів відділень на тему «Умови та форми 

процесу успішної адаптації студентів-першокурсників»; 

- організація  та проведення професіографічного заходу для учнівської молоді Самарського району 

«День кар’єри» на базі технікуму 

- організація і проведення  ХІV науково-практичної конференції «Сучасні педагогічні технології  та 

інноваційні методики навчання в підготовці фахівців в технікумах і коледжах: досвід, проблеми, 

перспективи»; 

-  організація і проведення засідань міського методичного об’єднання викладачів економічних 

дисциплін; 

- організація та проведення обласної олімпіади з економічної теорії 



 

2020 рік 

 

ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ 

Зайняте 

місце 

Вид заходу Назва заходу 

 

І місце  

(диплом І 

ступеня) 

Олімпіади, 

конкурси 

(змагання) 

до Дня української писемності та мови «Слово до слова», від освітнього проекту «На урок» 

I міська студентська науково-практична конференція-захід проектів «ХІМІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ-

2020» на тему «Навчальний проект «дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і 

пластмас» 

Бухгалтерський облік 

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 

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

Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2019-2020» Всесвітня історія 

Змагання  Міська спартакіада серед ЗВО І-ІІ рівня акредитації   

Легка атлетика. Міський етап: біг на 60 м з бар'єрами 

 

 

ІІ місце 

Олімпіади, 

конкурси 

(змагання) 

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 

Легка атлетика. Міський етап: стрибки в довжину 

Легка атлетика. Міський етап: командні змагання 

Конкурси, 

конференції 

Всеукраїнський Конкурс української мови  імені П. Яцика,  Міський етап 

Міський огляд – конкурс методичного забезпечення навчального процесу з предмету «Біологія і 

екологія». 

 

 

ІІІ місце  

Олімпіади, 

(змагання) 

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 проєктів серед студентів технікумів 

і коледжів м. Дніпра 

Кубок Молибога з волейболу 

Конкурси, 

конференції   

Міський Студентський конкурс мультимедійних презентацій 

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

урок» 

I міська студентська науково-практична конференція-захід проектів «ХІМІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ-

2020» на тему «Навчальний проект «дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і 

пластмас» 

Сертифікати   Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,  Харківський 

фаховий коледж інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій, 

Всеукраїнська молодіжна конференція «Фізика. Наука. Життя 

 

Сертифікати за участь у Всеукраїнських онлайн - олімпіадах 

V міська студентська  науково-практична  конференція «Біологічні дослідження-2020» на тему 

«Дослідження рівня стійкості до стресу серед студентів І курсів період адаптації під час очного та 

дистанційного навчання 

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,  Харківський 

фаховий коледж інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій, 

Всеукраїнська молодіжна конференція «Фізика. Наука. Життя» 



ДОСЯГНЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

Зайняте 

місце 

Вид заходу Назва заходу 

Сертифіка

ти, 

грамоти, 

подяки 

Конференції, 

Конкурси, 

Освітні 

проєкти 

ММО викладачів технічної механіки, педагогічна конференція «Адаптація навчально-

методичного матеріалу при дистанційному навчанні» (викладач Масалов С.М.) 

Обласна науково-методична конференція «Екологія, Біологія. Хімія. Освіта-2020» «Перспектив и 

розвитку науки і освіти в сучасних екологічних умовах на тему: «Міжпредметні зв’язки: 

екологічний аспект» (викладачі Сальникова О.Л., Лушня Н.В.) 

Конкурс  «Фантастична п’ятірка» освітнього проєкту «На урок» (викладачі Штифановська Н.В., 

Мирська Т.К., Дубинка В.Б.) 

Міський огляд – конкурс методичного забезпечення навчального процесу з предмету «Біологія і 

екологія». «Сценарії відкритих виховних заходів» , методична розробка «Наркоманія – це 

небезпека, наркоманія – це хвороба» - інтегрований позааудиторний захід з елементами 

інтерактивних вправ з предметів «Біологія, Хімія, Інформатика» - ІІ місце 

Міська XV науково – практична конференція «Технології дистанційного навчання: досвід та 

особливості впровадження в закладах фахової передвищої освіти» (Федько А.В, Мельничук 

Н.В.,Гориславець Ю.О, Попович О.М.,  Бородкіна Т.А. Вернигора В. І., Воронова І. І.,Портна Л В. 
IV Міжнародна науково-практична конференція "SCINCE, SOCIETY, EDUCATION, TOPICAL 

ISSUESAHD DEUF LOPMENT PROSPECTS" (викладач Прудько О.І. із статтею «Анализ  

математических моделей основания фундаментних плит») 

ІІ Всеукраїнська конференція студентів і викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти 

«Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» (викладач Брородкіна Т.А. із 

статтею «Використання апаратно-технічних засобів систем управління для розподілених систем 

управління об’єктів при виконанні курсового та дипломного проектів») 

Обласне методичне об'єднання викладачів електротехнічних дисциплін, навчально-практичний 

семінар «Проблеми, досвід використання дистанційного навчання при викладанні 

електротехнічних дисциплін» (голова ПЦК електричної інженерії Асаул В.М. з доповіддю 

«Використання середовища GSuite зі стандартними сервісами Google з доповненням онлайн – 

платформ в організації дистанційного навчання при викладанні електротехнічних дисциплін», 

завідувач навчально – методичного кабінету Попович О.М. з доповіддю «Впровадження  G Suite 

for Education  (Google Workspace) в роботу ДДТЕІТ»,  

 


