
Міністерство освіти і науки України 

Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій 

ПРОТОКОЛ   

14.04.2021 № 6 

м. Дніпро 

засідання педагогічної ради 

Голова –Федько А.В. 

Секретар – Попович О.М. 

Присутні: 40 осіб (список додається) 

 

Порядок денний: 

1 Про організацію проведення і голосування під час проведення засідання 

педагогічної ради в системі онлайн – конференції (ZOOM) 

                     Доповідач Попович О.М. 

2 Про стан професійно – практичної підготовки студентів та організації співпраці з 

роботодавцями (перспективи дуальної освіти)   

                    Доповідач Гориславець Ю.О. 

 3 Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності студентів і 

працівників технікуму  

                    Доповідач  Осауленко О.О. 

4 Про результати адаптації студентів нового набору 

                   Доповідач Куян О.О. 

5 Про участь у ІІ Всеукраїнській науково – практичній конференції «Фахова 

передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика»  

                    Доповідач Федько А.В. 

 Різне   

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

1.1 Прийняти запропоновані правила проведення засідання педагогічної ради в 

умовах онлайн – конференції 

 



2.1 В освітніх програмах фахових молодших бакалаврів  розширити змістовну 

складову практичної підготовки 

Відповідальний: голови випускових ПЦК 

Термін виконання: липень 2021 

2.2 випусковим ПЦК вектором розвитку взяти впровадження дуальної освіти та 

підняти на новий рівень відносини з роботодавцями 

Відповідальний: голови випускових ПЦК 

Термін виконання: постійно 

2.3 активізувати пошук інвесторів для укріплення та розвитку матеріально – 

технічної бази підготовки фахових молодших бакалаврів 

Відповідальний: Гориславець Ю.О., адміністрація 

Термін виконання: постійно 

2. 4 долучитися до пошуку форм і методів роботи з мотивації студентів і батьків для 

участі в проєкті дуальної освіти на спеціальності «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» 

Відповідальний: викладачі 

Термін виконання: червень 2021 

 

3.1 Переглянути, ввести зміни та затвердити в новій редакції  «Положення про 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

підприємстві в Дніпровському державному технікумі енергетичних та інформаційних 

технологій» згідно із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів від 

05.01.2021р 

Відповідальний: Осауленко О.О. 

Термін виконання: червень 2021 

3.2 Переглянути, ввести зміни та затвердити в новій редакції «Положення про 

систему управління охороною праці в Дніпровському державному технікумі 

енергетичних та інформаційних технологій» 

Відповідальний: Осауленко О.О. 

Термін виконання: червень 2021 

3.3 Провести ретельну перевірку кабінетів на стан охорони праці та безпеки 



життєдіяльності. 

 

 Відповідальний: Осауленко О.О. 

Термін виконання: серпень 2021 

 

3.4 В продовж календарного  року. провести навчання:  з охорони праці  - 4 особам;  з  

-  3 особам 

Відповідальний: Осауленко О.О. 

Термін виконання: грудень 2021 

4.1 продовжувати здійснення психологічного супроводу студентів, які перебувають у 

певних психотравмуючих обставинах 

Відповідальні: практичний психолог 

Термін виконання: постійно 

4.2 проводити відповідну роботу  в групах (психодіагностику, психопрофілактику, 

прогностику, корекцію) для успішної адаптації (для проходження періоду адаптації 

та успішного його завершення) 

Відповідальні: практичний психолог 

Термін виконання: за планом роботи, за запитом 

4.3  рекомендувати класним керівникам приділяти більшу увагу питанням прав і 

обов’язків студентів, надавати більш розгорнуту інформацію про гуртки і секції , які 

діють в технікумі 

Відповідальні: заступник директора з ВР, 

голова Ради класних керівників, класні 

керівники 

5.1  Прийняти інформацію до уваги 

5.2 Висловити подяку і матеріально заохотити Попович О.М. за перемогу у у ІV 

Всеукраїнському конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2021» в номінації «Інновації 

науково – методичного забезпечення освітньої діяльності та управління закладу 

фахової перед вищої освіти» («Інновації у дистанційному навчанні») 

 

Голова   Анжеліка ФЕДЬКО 

Секретар Оксана ПОПОВИЧ 


