
Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних 

технологій 

ПРОТОКОЛ   

18.12.2020 № 4 

м. Дніпро 

засідання педагогічної ради 

Голова – Федько А.В. 

Секретар – Попович О.М. 

Присутні: 50 осіб (список додається) 

Порядок денний 

1. Про затвердження правил прийому до Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та інформаційних технологій(доповідач Корендо М.В.) 

2. Про  атестацію кабінетів, лабораторій та майстерень в освітньому закладі 

(доповідач Бондаренко В.М.) 

3. Про профорієнтацію і початок роботи підготовчих курсів  

(доповідач Корендо М.В.) 

4. Про підготовку студентів ІІ курсу до ДПА та ЗНО (доповідач Бондаренко 

В.М.) 

5. Про питання професійного розвитку педагогічних працівників. Аналіз 

наказу та методичних рекомендацій технікуму про професійний розвиток 

педагогічних працівників. Затвердження перспективного плану підвищення 

кваліфікації на 2021 рік (доповідач Попович О.М.) 

6. Про затвердження ліміту стипендій  (доповідач Федько А.В) 

7. Про іменну стипендію  (доповідач Мельничук Н.В.) 

8. Про затвердження протоколу конкурсної комісії відбіркового туру 

Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2021 (доповідач 

Бондаренко В.М.) 
 



ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 

1.1 Затвердити Правила прийому до Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій у 2021 році 

1.2 Викладачам технікуму врахувати всі нові правила і вимоги в своїй 

профорієнтаційній роботі 

1.3 Відповідальному секретарю приймальної комісії до 28.12.2020 надати головам 

ПЦК таблиці з термінами вступної кампанії 

1.4 Провести атестацію навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень у 

квітні 2021 року 

Відповідальний: Гориславець Ю.О. 

1.5 Атестаційній комісії у своїй роботі керуватися Положенням про атестацію 

кабінетів, лабораторій, затвердженим наказом директора  від 01.12.2020 

року №100 – аг 

1.6 Підсумки проведення атестації кабінетів, лабораторій, майстерень 

заслухати у червні 2021 року 

2.1 Підготуватись до дня відкритих дверей онлайн 

Відповідальний: Корендо М.В. 

Термін виконання: 23.01.2021 

2.2 Працювати над створенням групи за дистанційною формою навчання 

Відповідальний: Корендо М.В. 

Термін виконання: 12.01.2021 

 2.3 Продовжити оновлення інформації на сайті 

Відповідальний: Корендо М.В. 

Термін виконання: постійно 

2.4 Продовжити агітацію учнів в закріплених до ПЦК в школах 

Відповідальний: Воронова І.І 

Термін виконання: постійно 



2.5  Написати офіційного листа до директорів шкіл з інших міст і селищ з 

проханням висвітлити агітаційний матеріал про технікум і спеціальності, а 

також посилання на опитування, анкетних даних учнів  

Відповідальний: адміністрація 

Термін виконання: 12.01.2021 

 2.6 Підключити студентів з інших селищ і міст, провести агітацію в цих 

школах 

Відповідальний: Воронова І.І., класні 

керівники 

3.1 Провести анкетування студентів щодо обраних предметів для здачі ДПА у 

формі ЗНО 

Відповідальний: Аксьонова О.С., класні керівники 

Термін виконання: 30.12.2020 

3.2 Провести батьківські збори для роз’яснювальної роботи щодо проведення 

ДПА у формі ЗНО 

Відповідальний: завідуючі відділеннями 

Термін виконання: лютий 2021 

3.3 Провести факультативні заняття щодо підготовки і проходження 

студентами ЗНО, на яких використовувати тренінги, квести, психологічні 

поради 

      Відповідальний: Куян О.О., Бондаренко В.М. 

      Термін виконання: ІІ семетр 

3.4 Навчальній частині підготувати всю необхідну документацію для реєстрації 

студентів 

Відповідальний: Аксьонова О.С. 

Термін виконання: 05.03.2021 

4.1 прийняти до уваги інформацію щодо професійного розвитку науково-

педагогічних працівників 



4.2 До 12.02.2021 року надати остаточні пропозиції до плану підвищення 

кваліфікації на 2021 рік 

4.3 15.01.2021 року затвердити Перспективний План підвищення кваліфікації 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій на 2021 рік 

4.4 Перспективним напрямом підвищення кваліфікації у 2021 році вважати 

інклюзивну освіту 

5.1 Затвердити ліміт академічних стипендій у розмірі 45% 

6.1  Доручити заступнику директора з виховної роботи Мельничук Н.В. 

підготувати подання на призначення Алтуховій Кароліні Ігорівні обласної 

іменної стипендії на ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

7.1 Затвердити протокол конкурсної комісії відбіркового туру Всеукраїнського 

конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2021» 

 

Голова  А.В. Федько 

 

Секретар О.М. Попович 

 

 

 


