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1. Загальна характеристика навчального закладу
Дніпродзержинський енергетичний технікум розташований за адресою:
51918,

Дніпропетровська

область,

м.

Дніпродзержинськ,

вул. Енергетиків, 36, e-mail: dndz@ukr.net; тел. (05692) 50-64-08; тел./факс
(05692) 50-64-90; www.dndzdet.com.
Навчальний заклад створено у 1966 р. наказом Міністра енергетики та
електрифікації СРСР від 25.05,66 р. № 136 на базі вечірнього філіалу
Запорізького

гідроенергетичного

технікуму.

Перший

набір

студентів

відбувся у вересні 1966 р.
У 1991 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.91 року № 227 та наказу Міненерго України від 19.11.91 р. № 73
технікум був підпорядкований Міністерству енергетики України, увійшов до
асоціації «Енергокадри».
У 1997 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 24.05.1997р. № 491 «Про передачу деяких вищих навчальних закладів до
сфери управління Міністерства освіти» технікум передано до Міністерства
освіти і науки України.
У

2001

році

в

технікумі

5.05010201 «Обслуговування

були

комп’ютерних

відкриті
систем

спеціальності

і

мереж»

та

5.04010602 «Прикладна екологія».
Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за денною та заочною
формами навчання за рахунок державного бюджету та за кошти фізичних та
юридичних осіб.
У

2014

р.

була

відкрита

нова

спеціальність

5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів».
Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014,
протокол

№110

та

наказу

Міністерства

освіти

і

науки

України
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від 15.07.2014

№ 2642-л технікум отримав ліцензію АЕ № 527139 на право

підготовки молодших спеціалістів за денною і заочною формами навчання.
На

виконання

від 06.11.2015

№

наказу

1151

було

Міністерства
розроблено

освіти
Акт

і

науки

України

узгодження

переліку

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого
обсягу

Дніпродзержинського

енергетичного

технікуму,

затверджений

Міністерством освіти і науки України, згідно з яким з 01 вересня 2016 року
технікум перейшов на підготовку студентів за спеціальностями:
-101-«Екологія»;
-103-«Науки про Землю»;
-122-«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
-123-«Комп’ютерна інженерія»;
-141-«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
-192- «Будівництво та цивільна інженерія»;
-193- «Геодезія та землеустрій».
Концепція діяльності технікуму, яка затверджена педагогічною радою
технікуму 27.06.2014 і погоджена в Головному управлінні освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації 28.08.2014, ґрунтується на творчій
співдружності праці адміністрації, викладачів, співробітників та студентів на
основі додержання рівних прав на освіту всіма громадянами України.
Головними завданнями технікуму є:
- якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими напрямками
освітньої діяльності;
- забезпечення виконання державного замовлення на підготовку
спеціалістів;
- здійснення культурно-виховної, науково-методичної, навчальновиробничої, спортивно-оздоровчої діяльності;
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- вивчення попиту на ринку праці, відкриття нових спеціальностей та
сприяння працевлаштуванню випускників;
- забезпечення розкриття творчого потенціалу, духовного розвитку
особистості, виховання студентської молоді у дусі українського патріотизму і
повазі до Конституції України;
- забезпечення ступеневої підготовки фахівців на підставі угод з
вищими

навчальними

закладами

Дніпропетровської,

Харківської,

Полтавської областей, поступове розширення цих зв’язків.
2. Формування контингенту
У

Дніпродзержинському

енергетичному

технікумі

постійно

проводиться профорієнтаційна робота з метою рекламування навчального
закладу та спеціальностей, за якими технікум готує фахівців, підвищення
якісного складу абітурієнтів, підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці.
Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до вимог законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про зайнятість населення»,
Концепції державної системи професійної орієнтації населення .
Для якісного формування контингенту з 01 листопада щорічно
проводяться підготовчі курси, які допомагають майбутнім вступникам
систематизувати та поглибити знання з математики та української мови для
успішної здачі вступних іспитів.
У рамках рекламної кампанії протягом року технікум організовує:
- дні відкритих дверей;
- виїзні агітбригади по школах міст та сіл;
- участь у профорієнтаційній міській виставці «Всі професії важливі»;
- постійне оновлення інформації на сайті технікуму;
- рекламу спеціальностей в соціальних мережах, оголошення по
міському радіо та публікації у міській пресі;
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- екскурсії для школярів до мінералогічного музею технікуму;
- просвітницькі лекції для учнівської молоді за темами комплексного
проекту «Екоенергомістечко»;
- проведення протягом року дружніх спортивних зустрічей з учнями
міських шкіл з волейболу, футболу, шахів на базі технікуму.
Але, не дивлячись на велику кількість заходів, колектив не вичерпав ще
резервів у цьому напрямку діяльності і відсів студентів-першокурсників,
свідчить про те, що:
- якість знань абітурієнтів низька;
- деякі викладачі недбало ставляться до профорієнтаційної роботи;
- форми і методи у даному напрямку діяльності треба оновлювати.
Адміністрація технікуму постійно проводить моніторинг потреб
регіону у фахівцях, на підставі аналітичних висновків щорічно формуються
пропозиції щодо обсягів прийому.
Протягом 2013-2016 років обсяг держзамовлень відповідно до
пропозицій технікуму збільшився на 15 осіб.

РІК
Обсяг
держзамовлення
Виконання
держзамовлення

2013

2014

2015

2016

140

140

145

155

140

140

45

150

Збільшення об’єму державного замовлення стало можливим завдяки
відкриттю у 2014-2015 н.р.,

нової ІТ-спеціальності: - 122 «Комп’ютерні

науки та інформаційні технології». Однак, за результатами вступної кампанії
2016 року колектив не виконав план держзамовлення на 5 осіб за
спеціальністю «Науки про Землю». Педагогічна рада проаналізувала цей
факт на засіданні 31.08.2016 і зробила наступні висновки:
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- необхідно підвищити якість профорієнтаційні роботи за рахунок її
комп’ютеризації;
-

більше

використовувати

можливості

Інтернету

для

реклами

спеціальностей і навчального закладу;
- активно використовувати комп’ютерну техніку в роботі агітбригад;
- шукати нові форми реклами технікуму;
- викладачам, що не виконують загальних вимог з профорієнтаційної
роботи, надати відповідну допомогу для підвищення майстерності;
- шукати шляхи для сприяння працевлаштуванню випускників
технікуму.
Також статистика свідчить, що попит на заочне навчання швидко падає
в регіоні, його ефективність низька і технікум поступово відмовляється від
даної форми освітньої діяльності. Натомість необхідно:
- розширити освітню діяльність у напрямку комп’ютерної та
програмної інженерії;
- змінювати форми і методи, використовувати новітні комп’ютерні
технології у просвітницькій роботі в міських та сільських школах;
- організувати конкурс між відділеннями на кращий результат
профорієнтаційної роботи;
- встановити тісний зв'язок з міським центром зайнятості з питань
профорієнтації та працевлаштування випускників;
- головам ЦМК в рамках проведення тижнів циклових комісій та
загального трирічного проекту « Енергомістечко», спланувати спільні заходи
з учнями ПТНЗ та шкіл Дніпродзержинського регіону;
- заступнику директора з навчальної роботи проводити щомісяця
аналіз щодо ефективності проведеної роботи для кожної ЦМК.
Приймальна комісія Дніпродзержинського енергетичного технікуму у
своїй роботі керувалась нормативними законами Міністерства освіти і науки
України,

Положенням про приймальну комісію, Правилами прийому до
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Дніпродзержинського

енергетичного

технікуму,

які

були

розроблені

відповідно до Умов прийому до в ВНЗ України у 2016 році.
За період роботи приймальної комісії були виконані всі вимоги
Міністерства освіти і науки України щодо інформованості абітурієнтів про
умови прийому до технікуму. Вся інформація по приймальній комісії була
розміщена на рекламних стендах та сайті технікуму, а саме: правила
прийому, план прийому на бюджетні та контрактні місця, квоти для
підготовки категорій згідно з законодавством, копії ліцензій та сертифікатів,
оплата за навчання, умови оплати, рейтингові списки.
Робота приймальної комісії була чітко спланована і розпочата
своєчасно (11.07.2015), а саме:
- підготовлена вся необхідна документація для роботи приймальної
комісії (бланкова документація, програми вступних випробувань, тексти
диктантів з української мови, білети з математики, історії України і
географії);
- був складений розклад вступних випробувань та доведений до
абітурієнтів;
- чітко організовані і проведені вступні випробування;
- були сформовані рейтингові списки і розміщені на інформаційному
стенді приймальної комісії та сайті технікуму;
- своєчасно здійснено зарахування вступників на бюджетну та
контрактну форми навчання та оприлюднені результати.
3. Організація та контроль навчально-виховного процесу
У технікумі працює класична схема управління вищим навчальним
закладом І-го рівня акредитації:
- загальні збори трудового колективу;
- педагогічна рада;
- методична рада;
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- адміністративна рада;
- рада кураторів;
- господарча частина;
- заступники директора за напрямками роботи;
- завідувачі відділень;
- циклові комісії;
- навчальна частина;
- бухгалтерія;
- студентський парламент;
- бібліотека;
- відділ кадрів;
- профспілкова організація співробітників і студентів.
Педагогічну

діяльність

технікум

здійснює

згідно

з

чинним

законодавством та на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Положення
про організацію навчального процесу, Статуту технікуму.
Навчальна

частина

технікуму

під

безпосереднім

керівництвом

заступника директора з навчальної роботи забезпечує розклад навчальних
занять та постійний контроль за його виконанням, оптимальний розподіл
студентського фонду, контроль за виконанням викладачами педагогічного
навантаження, контроль за дотриманням трудової дисципліни.
У 2014 році у технікумі було впроваджено та адаптовано до потреб
навчального закладу автоматизовану систему «Деканат», що дозволило
значно підвищити дисципліну серед учасників навчального процесу.
Розклад занять та щоденні зміни до нього відображено на сайті
технікуму для студентів та викладачів, що також сприяє підвищенню
трудової дисципліни.
Для розширення можливостей доступу студентів до навчальнометодичної літератури, наукових джерел для самостійної роботи у технікумі
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з 2015 року активно використовують «хмарні технології» та інші форми
електронного навчання.
Планується розширення програмного забезпечення для використання
нових форм online спілкування викладачів зі студентами.
З

метою

модернізації

навчально-виховного

процесу

у

Дніпродзержинському енергетичному технікумі за кожною ЦМК закріплено
комп’ютерний клас, оснащений діапроектором та відповідним програмним
забезпеченням, активно використовуються такі професійні програми:

Пакет прикладних програм для спеціальностей
КС, ПК, МЕ, ПЕ, ГВ, ГР,БС
Групи, що

Назва програми

№

користуються

1

МS OFFICE 2003,2010

2

Borland Delphi 7

КС, ПК

3

Borland C ++ Builder 6

КС

4

MS Visual FoxPro 8

КС, ПК

5

Splan

КС, МЕ, ПК

6

Pascal

КС, ПК

7

Math Cad

ГР, ПЕ, ГВ

8

Adobe Photoshop

КС, ПК, ГР

9

Corel Draw 12

КС, ПК, ГР

10 AutoCAD 2009-2012

КС, ПК,БС,ГР

11 Fine Reader

КС, ПК

12 Digitals

ГР

13 Google Earth

ПЕ, ГВ
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14 Mapjnlo Professional

ПЕ, ГВ

15 Інтерактивна карта Wikimedia

ПЕ, ГВ

16 Workbench

КС, МЕ

17 ПК olpa

БС

18 Math lab

МЕ, ГР

19 ArchiCad

БС

Бібліотека Дніпродзержинського енергетичного технікуму організовує
свою діяльність згідно нормативних актів

Міністерства освіти і науки

України, Міністерства культури України, Статуту технікуму та Положення
про бібліотеку у Дніпродзержинському енергетичному технікуму. Діяльність
бібліотеки спрямована на:
- забезпечення навчально-виховного процесу;
- сприяння просвітницькій діяльності серед студентської молоді,
розкриття та пропаганду літературної спадщини через тематичні лекції,
виставки, культурні заходи у гуртожитку;
- формування та збереження книжкового фонду;
- застосування електронного каталогу для сучасного обліку книжкового
фонду;
- розвиток загальної інформаційної культури користувачів.
Загальний книжковий фонд на 01.09.15 становить 53556 примірників.
У продовж 2015-2016 навчального року працівниками бібліотеки проведено
слідуючі заходи:
- до дня звільнення Дніпродзержинська відбувся концерт за участі
гурту «Матіола»- «Не погаси пам’яті вогонь»;
- літературний вечір пам’яті Т.Г. Шевченка - «Слухай голос
безсмертний Тараса»;
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- лекція у гуртожитку на тему : «Скажи НІ шкідливим звичкам»;
- відео-презентація у гуртожитку «Наше місто – наша гордість»;
- «Лунай, прекрасне наше слово – до Міжнародного дня рідної мови;
- «Це неможливо забути» ( До дня пам’яті і примирення та Дня
Перемоги);
- до 30-річчя Чорнобильської аварії «Чорнобиль гіркий полин»;
- «Алкоголізм, сім’я і спадковість» - бесіда.
Підручники, навчальні посібники, збірники, періодичні видання, які
надходять у бібліотеку, регулярно обробляються та вводяться в бази даних
електронного каталогу, що забезпечує оперативний пошук, ідентифікацію
для користувачів.
Навчально-методична робота педагогічного колективу спрямована
першочергово на забезпечення та вдосконалення умов навчально-виховного
процесу шляхом:
- активізації використання «хмарних технологій» через наповнення
відповідного Інтернет-ресурсу якісною методичною літературою по всіх
дисциплінах для самостійної роботи студентів;
- впровадження у навчальний процес мультимедійних технологій при
захисті

курсових

і

дипломних

проектів,

на

звітних

конференціях

з виробничої практики;
-

проведення

підсумкового

засідання

атестаційної

комісії

з використанням презентацій викладачів, що атестуються;
- удосконалення системи рейтингової оцінки викладачів;
- стимулювання педпрацівників до узагальнення педагогічного досвіду
та друкування інтелектуального продукту у фахових виданнях;
- продовження роботи з щорічного конкурсу на найкращу методичну
розробку ДЕТ та друку загальної збірки з 10-ти кращих робіт.
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На 2015-2016 навчальний рік методична рада технікуму поставила у
пріоритет проблему « Якісна організація проектно-дослідницької діяльності
у навчально-виховному процесі як одна з умов самореалізації та формування
ключових компетенцій студентів».
У рамках даної проблеми на серпневій педагогічній раді було прийняте
рішення про започаткування комплексного довгострокового (3роки) науководослідного проекту « Екоенергомістечко». Це є ділова гра, навчальна мета
якої – забезпечення студентів усіх спеціальностей технікуму екологічною,
енергетичною та економічною компетентностями. Виховною метою проекту
є сприяння підвищенню свідомості та відповідальності студентів, розвитку
лідерських якостей, поширенню духу волонтерства

та роботі в команді,

отриманню безцінного досвіду самостійної діяльності та чималої кількості
додаткових професійних знань.
Кожна ЦМК обрала собі напрям роботи за фахом. В результаті,
наприкінці року, на звітній конференції всі команди представили свої роботи:
- ЦМК гео-екологічних дисциплін: «Екологічний паспорт ДЕТ», який
включає карту-схему території у програмі « Компас»; базу даних по зелених
насадженнях; хімічний аналіз ґрунтів на всій території ДЕТ; базу даних з
джерел і характеристику забруднень ґрунтів, атмосфери на ділянках
досліджень; базу даних характеру захворювань студентів та шкідливих
звичок. Надано рекомендації щодо заходів з ліквідації негативних явищ.
- ЦМК будівельно-геодезичних дисциплін: «Звіт про результати
досліджень ефективності утеплення будівель ДЕТ», «Кошторис на різні види
утеплення»; 3D –

модель

студмістечка

(ArchiCad); «Дослідження

вертикальних зміщень навчального корпусу ДЕТ». Дослідження тривають.
- ЦМК електротехнічних дисциплін: «Аудит електроспоживання та
пошук шляхів енергозбереження».
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- ЦМК комп’ютерних дисциплін : «Економія електроспоживання за
допомогою датчиків освітлення», « Програмне забезпечення розрахунків
енергоспоживання четвертого поверху навчального корпусу ДЕТ».
- ЦМК соціально-гуманітарних дисциплін: «Просвітницька робота у
загальноосвітніх

навчальних

закладах

міста

у

напрямках

проекту

«Екоенергомістечко»;
- ЦМК природничо-наукових дисциплін: «Обігрів приміщень
спортивної зали за допомогою інфрачервоного тепла».
Адміністрація та профспілковий комітет технікуму нагородили всіх
студентів, що брали участь у проекті, грошовими преміями.
Протягом 2015-2016 навчального року було проведено 10 засідань
методичної ради та 6 засідань педагогічної ради згідно із загальним планом
технікуму.
У 2014 році технікум утворив нову версію web-сайту www.Dndz.ua,
яка відрізняється від попередньої значно більшою функціональністю,
ємністю та сучасним інтерфейсом. Кожна вкладка працює на конкретний
напрям діяльності навчального закладу, інформація постійно оновлюється,
адміністрація технікуму уважно контролює цей процес. Крім того на сайті
викладаються всі бухгалтерські звіти, штатний розклад та кошторис
навчального закладу.
Аналіз показує, що з моменту оновлення сайт став значно активнішим,
користується

попитом

серед

студентів,

абітурієнтів

та

їх

батьків.

Педагогічний колектив використовує сайт як рекламу у профорієнтаційній
роботі, для організації самостійної роботи студентів, для інформованості
студентів та викладачів з приводу розкладу занять, що врешті-решт сприяє
вдосконаленню організації навчально-виховного процесу.
Організація практичного навчання здійснюється відповідно до
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про
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проведення практики студентів у Дніпродзержинському енергетичному
технікумі».
Основною метою як навчальних, так і виробничих практик є
закріплення та поглиблення
практичних

навичок

Дніпродзержинського

та

набутих теоретичних знань і вдосконалення
вмінь

студентів.

енергетичного

Центр

технікуму

працевлаштування

постійно

досліджує

кон’юнктуру ринку праці регіону та попит на відповідні спеціальності, надає
рекомендації, щодо глобальних напрямків розвитку технікуму та корегує
зміст практичного навчання з урахуванням вимог сучасного виробництва і
освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Щорічно у вересні адміністрація технікуму укладає угоди з базовими
підприємствами щодо проходження студентами виробничих практик згідно
з навчальними планами та графіком навчального процесу, це:
- Середньодніпровська гідроелектростанція;
- Дніпродзержинська теплоелектроцентраль;
- Дніпродзержинські комплексні районні електричні мережі;
- Дніпровський металургійний комбінат;
-

Дніпропетровський

обласний

центр

державної

санітарно-

епідеміологічної служби України у м.Кам`янське;
- Харківське монтажно-виробниче підприємство «Електроюжмонтаж»;
-

Комунальне

підприємство

Дніпропетровської

обласної

ради

«Аульський водовід»;
- міська лабораторія з очищення повітря;
- спеціалізоване підприємство АІП-Геодезія м. Запорожжя;
- Дніпровсько-Орільський природний заповідник.
З метою підвищення якості та ефективності практичного навчання,
впровадження

комп’ютерних

технологій

у

навчальний

процес

за

результатами навчальних практик проводяться диференційовані заліки, а
виробничих практик – звітні конференції на всіх випускових ЦМК з
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обов’язковими презентаціями звітів для кожного студента. У 2015-16 н.р.
проведено 6 таких конференцій для кожної спеціальності.

Виховна робота у технікумі є невід’ємною складовою частиною
навчально-виховного процесу та спрямована на його удосконалення. Одним
із напрямків виховної роботи є розвиток студентського самоврядування.
У навчальному закладі працює студентський парламент згідно

з

Положенням «Про студентське самоврядування у ДЕТ». Парламент очолює
всі молодіжні ініціативи щодо участі у конкурсах та акціях міста та області.
Так за три останні роки студенти технікуму стали учасниками у заходах
регіону:
- міська акція «Ми за мир» (допомога учасникам АТО);
- міська акція «Молодь міста обирає здоров’я»;
- міська акція «Молодь проти СНІДу»;
- міська акція «День обійм»;
- міська акція «Час доброти» з нагоди Всесвітнього дня доброти
(зібрані іграшки, канцтовари для дітей інтернатів);
- міська акція «Живи танцюючи».
Студенти гідно представляють технікум у міських та районних заходах:
- конкурс на кращу соціальну рекламу з питань здорового способу
життя Дніпровського району «Майбутнє сьогодні», ІІ місце - Саулін Павло
(КС-11-1/9) в номінації «Моя сім’я – моє багатство», ІІ місце - Голуб Тетяна
(ПЕ-12-9) в номінації «Чисте місто – чиста планета» (вересень 2015 р.);
- міський конкурс плакатів «Рідний Дніпродзержинськ – погляд в
майбуття», ІІ місце - Заіка Марія (КС-11-1/9), Якушев Микола (КС-13-9)
(жовтень 2015 р.);
- міський конкурс новорічних іграшок «Новорічне диво”, І місце –
Бурлаков Євген (МЕ-13-1/9) (2016 р.);
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- міський конкурс «Ну-мо, дівчата», ІІІ місце – Шаповал Оксана
(БС-13-9) (2016 р.);
- міський конкурс пісні «Афганський вітер» – лауреати конкурсу
Ковалишина Єлизавета, Кучерук Ірина, Коваль Вікторія (2016 р.);
- міський конкурс «Студентська весна» – Краснощок Томас – І місце
(2015р.);
- ІІ місце міського конкурсу відеороликів «Творимо добро разом»
Каменчук Павло (2016 р.);
- ІІІ місце міського конкурсу відеороликів «Творимо добро разом»
Чехлата Марія (2016 р.);
- І місце у міському конкурсі рефератів «Чорнобиль – мій біль» Куян
Євгенія – (2016 р.).
У напрямку виховної роботи у технікумі працює з 2014 року соціальнопсихологічна служба у складі: психолог і соціальний педагог. Вони
проводять дослідження у вигляді анкетування студентів, відповідні тренінги
серед викладачів та студентів, індивідуальні консультації зі студентами і
батьками, приділяючи окрему увагу групі ризику та студентам, що
потребують соціальної допомоги.
Завідувачі відділень, куратори груп, психолог, соціальний педагог,
вихователь гуртожитку постійно опікуються студентами соціальної групи.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального
забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
наказу Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 №763 «Про
затвердження норм матеріального та нормативного фінансового забезпечення
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування діти-сироти
отримують кошти на харчування, взуття, одяг, літературу та щорічну
матеріальну допомогу.
Спортивне життя студентської громади теж є важливим напрямком
виховної роботи.
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У технікумі працюють спортивні секції з волейболу (юнаки, дівчата),
настільного тенісу, баскетболу (юнаки), футболу, шахів та шашок.
У 2014 році в технікумі відкрита шахова зала на 40 місць. Мета її
функціонування – це розвиток інтелектуальних здібностей студентів та
внесення різномаїття у програму з фізичного виховання у зимовий період.
Для покращення загально-фізичного стану студентів у

2015 році

укомплектовано тренажерний клас, який використовується безпосередньо
для занять фізичною культурою студентів.
Протягом звітного періоду (2013-2016р.р.) студенти технікуму
досягли певних успіхів на міських та регіональних спортивних змаганнях.
Найбільш яскраві з них:
2013-2014 н.р.
- першість міста з баскетболу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.,(юнаки) ІІІ місце;
- першість міста з настільного тенісу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.,
(юнаки, дівчата) –І місце;
- першість міста з волейболу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., ( дівчата) –
ІІІ місце.
2014-2015 н.р.
- першість міста з настільного серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., (юнаки,
дівчата) - ІІ місце;
- першість міста з футзалу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., (юнаки) ІІІ місце;
- легкоатлетична естафета присвячена 70-ти річчю Перемоги над
нацизмом, серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.,- ІІІ місце;
- першість міста з легкої атлетики серед ВНЗ І-ІІ р.а.,(юнаки, дівчата) –
ІІ місце.
18

2015-2016н.р.
- першість міста з шахів серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., (юнаки, дівчата) –
І місце;
- першість міста з шашок серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., (юнаки, дівчата)
– ІІ місце;
- першість міста з легкоатлетики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., ( юнаки,
дівчата) - ІV місце;
- першість міста з баскетболу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а., - ІV місце;
- міська легкоатлетична естафета з нагоди відзначення Дня міста серед
студентів ВНЗ І-ІІ р.а., (юнаки, дівчата) –ІІ місце;
- першість міста з легкоатлетичного кросу серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.,
(юнаки, дівчата) – ІІІ місце.
4. Кадровий склад педагогічних працівників
У

Дніпродзержинському

енергетичному

технікумі

сформований

якісний склад педагогічних працівників загальною кількістю 60 осіб. З них
більш, ніж третина (24особи) – це викладачі вищої категорії, в тому числі
11 методистів. Даний факт є запорукою високого рівня викладання та
професіоналізму. Своїм досвідом та педагогічною майстерністю вони щиро
діляться з молодими викладачами-спеціалістами, загальна кількість яких у
минулому році склала 18 осіб. У 2015-2016 році за сумісництвом в технікумі
працювали 3 кандидати технічних наук та 1-доктор наук.
За

результатами

останньої

атестації

педагогічних

працівників

присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» – 1особі, присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

- 2 особам,

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 2 особам, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 3 особам.
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Протягом 2015-2016 н.р. 7

викладачів пройшли підвищення

кваліфікації, а саме:
- стажування, ДВНЗ «Національний гірничий університет», кафедра
гідрогеології та інженерної геології - 3особи;
- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів,

«Полтавський

університет

економіки

і торгівлі»,

металургійний

комбінат”,

свідоцтво СПВ № 33153 від 09.10.15 - 3 особи;
-

стажування,

ПАТ

“Дніпровський

м. Дніпродзержинськ, 21.10.2015 - 1 особа.
Протягом навчального року у технікумі за загальним планом працює
«Школа молодого викладача» під керівництвом методиста навчального
закладу та при безпосередній участі заступника директора з навчальної
роботи. До участі в засіданнях «Школи молодого викладача» постійно
залучаються досвідчені викладачі, які надають майстер-класи з різних типів
занять, проводять семінари та тренінги для молодих викладачів.
Щорічно планується робота Ради кураторів, проводяться семінари
кураторів, тематику яких диктують проблеми сьогодення. Активну участь у
семінарах беруть практикуючий психолог, соціальний педагог, очолює
діяльність ради – заступник директора з виховної роботи.
Наприкінці року складається рейтинг кураторів груп згідно з
критеріями оцінювання, які затверджує Рада кураторів. Рейтинг викладачів
та рейтинг кураторів оприлюднюється на сайті технікуму.
5. Результати діяльності вищого навчального закладу
Протягом

звітного

періоду

колектив

Дніпродзержинського

енергетичного технікуму здійснював освітню діяльність, маючи за пріоритет
підвищення якості освіти молоді.
Найважливіші етапи діяльності навчального закладу за 2013-2016 рр.:
20

2013-2014 навчальний рік:
- чергова акредитація спеціальності -101 «Екологія» («Прикладна
екологія»);
- чергова акредитація спеціальності 123- «Комп’ютерна інженерія»
(«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»);
- ліцензування нової спеціальності -122 «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології» («Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»).
2015-2016 навчальний рік
- чергова акредитація спеціальності - 141 «Електроенергетика,
електротехніка

та

електромеханіка»

(«Монтаж

і

експлуатація

електроустаткування електростанцій і енергосистем»);
- чергова

акредитація спеціальності -192 «Будівництво та цивільна

інженерія» («Будівництво та експлуатація будівель і споруд»);
- чергова атестація спеціальності -193 «Геодезія та землеустрій»
(«Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання»);
- чергова атестація спеціальності - 103 «Науки про Землю» («Пошук та
розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами»).
За статистичними даними міського базового технологічного коледжу
Дніпродзержинського

державного

технічного

університету

Дніпродзержинський енергетичний технікум три навчальні роки поспіль
тримає лідерство за результатами участі студентів у конкурсах, олімпіадах,
конференціях регіонального і обласного значення серед технікумів та
коледжів Дніпродзержинського регіону.
На базі технікуму успішно працюють три регіональні методичні
об’єднання і одне обласне :
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- РМО викладачів екологічних дисциплін очолює викладач вищої
категорії, голова ЦМК гео-екологічних дисциплін Дніпродзержинського
енергетичного технікуму Бочка Л.Ф.
- РМО викладачів комп’ютерних дисциплін

очолює викладач

вищої категорії Циновнік Т.В.
-

РМО

викладачів

біології

очолює

викладач-методист

Дніпродзержинського енергетичного технікуму Кравченко С.О.
- ОМО викладачів електротехнічних дисциплін – очолює викладач
вищої

категорії,

голова

ЦМК

електротехнічних

дисциплін

Дніпродзержинського енергетичного технікуму Лісняк С.М.
У квітні 2016 року на базі технікуму проводилось виїзне засідання Ради
директорів технікумів та коледжів Дніпропетровської області з метою
вивчення досвіду Дніпродзержинського енергетичного технікуму щодо
організації

проектно-дослідницької

діяльності

у

навчально-виховному

процесі. Адміністрація технікуму отримала подяку від керівництва обласної
Ради директорів за високий рівень організації засідання та плідну співпрацю.
У червні 2016 року у Дніпродзержинському енергетичному технікумі
відбулися урочистості с приводу 50-річчя заснування навчального закладу.
Фотозвіт про яскраву подію розміщено на сайті технікуму.

6.

Фінансове,

матеріально-технічне

та

адміністративно-

господарське забезпечення
За період 2013-2016 років фінансових боргів технікум не мав.
Кількість посад за штатним розкладом по загальному фонду складає
150,28 посад, з яких:
- Адміністративний персонал – 95 ставок;
- Викладачі - 55,28 ставки.
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На утримання технікуму згідно з кошторисом у 2015 р. було виділено
9718559,00 грн. Фактичні видатки складають

9720917,52 грн. До

спеціального фонду надійшли кошти за платне навчання та проживання в
гуртожитку в сумі 622 294,36 грн., залишок на рахунку на 01.01.2016 –
46 157,32 грн., на виконання окремих доручень залишок на 01.01.2016 склав
10172,78 грн.
Кошторисні призначення за загальним фондом у 2015 році були
спрямовані на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями;
- виплату стипендії;
- матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- часткову виплату комунальних послуг.
Всі інші видатки на забезпечення життєдіяльності технікуму були
здійснені за рахунок спеціального фонду.
Протягом звітного періоду заборгованість по заробітній платі та
соціальним виплатам працівникам технікуму не допускалася.
Всі педагогічні працівники отримували матеріальну допомогу на
оздоровлення, грошову виплату за сумлінну працю згідно з вимогами
законодавства.
Загальна кількість студентів на початок

2015-2016н.р. складала –

602 студента, з них за державним замовленням - 524, і за контрактом - 78.
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської піклування у
2015-2016 н.р., становила 15 осіб, кількість студентів-інвалідів – 5 осіб.
Зазначені вище категорії своєчасно та повністю отримували державну
допомогу, відповідні стипендії згідно з законодавством.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по заробітній платі,
стипендії,

розрахунках

теплопостачання,

водопостачання,

електроспоживання за 2015 рік відсутня.
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Протягом звітного періоду (2013-2016рр.), постійно проводилась
робота з благоустрою території та ремонтні роботи будівель та аудиторного
фонду, а саме:
1. Заміна вікон на металопластикові - 20шт.
2. Заміна труб холодної води - 189м.
3. Заміна труб опалення - 68 м.
4. Заміна двох рамок системи опалення.
5. Капітальний ремонт ливнівок навчального корпусу -2 ділянки.
6. Капітальний ремонт каналізаційної системи навчального корпусу.
7. Заміна лічильника теплоенергії та заміна труб опалення у
гуртожитку - 32м.
8.

Ремонт

фойє

актової

зали,

встановлення

LED-освітлення

(11 джерел освітлення).
9. Ремонт кабінетів:
- шахова зала;
- «Захист вітчизні»;
- тренажерна зала;
- штаб цивільного захисту.
10. Косметичний ремонт актової зали.
11. Придбання тренажерів для занять із загально-фізичної підготовки
студентів у навчальний період – 6 шт.
12. Забезпечення комплектом наглядних посібників, плакатів кабінету
«Захист Вітчизни».
Всі роботи проводилися, за рахунок спонсорської допомоги громадян
та завдяки добровільній ініціативі батьків студентів і випускників минулих
років.
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7. Перспективи і напрямок розвитку
Головним завданням педагогічного колективу Дніпродзержинського
енергетичного технікуму є якісна підготовка спеціалістів за ліцензованими
напрямками.
Виконання даної задачі безпосередньо залежить від рівня організації
навчально-виховного

процесу, матеріально-технічного та методичного

забезпечення аудиторних занять і самостійної роботи студентів. Якість
підготовки прямо пропорційно залежить від мотивації студентів до навчання,
їх впевненості у майбутньому, конкурентоспроможності на ринку праці.
В

технікумі

працює

центр

працевлаштування,

який

постійно

моніторить пропозиції щодо забезпечення робочим місцем кожного
випускника, прогнозує необхідність відкриття нових спеціальностей, на які є
попит.
Аналіз

перспектив

Дніпродзержинського

розвитку

регіону,

Дніпропетровської

враховуючи

комплексну

області

та

програму

«Е-регіон», свідчить про зростаючий попит на IT- спеціалістів, постійну
потребу у спеціалістах – будівельниках, електриках, підвищений попит на
геодезистів. Тому питання відкриття нових спеціальностей знаходиться у
площині саме цих галузей виробництва та напрямків підготовки спеціалістів.
Враховуючи такі перспективи розвитку закладу, спираючись на закони
«Про освіту», «Про вищу освіту», на новітні тенденції та напрямки розвитку
освіти в Україні перед колективом Дніпродзержинського енергетичного
технікуму стоять як глобальні, так і повсякденні задачі на найближчі 5 років:
Глобальні

1.

Відкриття

нових

спеціальностей

відповідно

до

попиту

на

регіональному ринку праці.
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2. Підвищення рівня майстерності викладачів шляхом навчання в
магістратурі, аспірантурі за фаховою, планового підвищення кваліфікації.
3.

Науково-методична

робота

викладачів

як

один

із

шляхів

професіонального зростання та обов’язкові публікації у фахових виданнях та
збірках.
4. Виведення профорієнтаційної роботи викладачів на якісно новий
рівень

за

рахунок

цікавих

презентацій,

демонстрацій

студентських

практичних моделей, хімічних дослідів, електрифікованих макетів, елементів
будівельного дизайну – тобто насиченої програми для агітбригад. Скласти
графік виступу у всіх районах для всіх ЦМК.
5. Переоснащення матеріальної бази для проведення навчальних
практик на випускових ЦМК відповідно до сучасних вимог.
6. Забезпечення виконання бюджету технікуму, економне і ефективне
управління його видатковою частиною, пошук шляхів економії державних
коштів, збільшення обсягів спеціального фонду.
7. Удосконалення системи планування вартості навчання, проживання
в гуртожитку підготовчих курсів з урахуванням всіх видатків навчального
закладу.
8. Зважене планування річного бюджету та витрат зі спецрахунків для
запобігання виникнення боргів і забезпечення своєчасних поточних платежів.
Поточні
1. Привести у відповідність нормативну документацію та забезпечити
відповідність змісту освіти сучасним вимогам Міністерства освіти і науки
України (наказ від 06.11.2015 № 1151).
2. Центру працевлаштування ДЕТ провести моніторинг щодо потреби
підприємств регіону у ІТ- спеціалістах співпрацюючи з міським Центром для
відкриття нової спеціальності.
3. ЦМК комп’ютерних дисциплін – скласти програми для визначення
рейтингів навчальних груп, ЦМК, викладачів, кураторів.
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4.

Всім

ЦМК

продовжити

роботу

у

комплексному

проекті

«Екоенергомістечко » у відповідних напрямках та збільшувати кількість
студентів, залучених до наукової роботи колективу.
5. Розробити технологію суміщення просвітницької роботи серед
шкільної молоді з профорієнтаційною роботою серед абітурієнтів регіону.
6. Продовжити практику екскурсій школярів у мінералогічний музей
технікуму, розробити презентації для супроводу.
7. Продовжити роботу з ремонту і налагодження слюсарно-механічної
майстерні та укомплектовувати її необхідним обладнанням .
8. Відремонтувати та укомплектувати згідно ОПП і ОКХ монтажну
майстерню для навчальних практик ЦМК комп’ютерних дисциплін.
9. Продовжити роботу з накопичення електронної бази НМКД в
методичному кабінеті.
10. Впроваджувати комп’ютерні технології в роботу бібліотеки:
створення бази даних всіх друкованих видань; планування презентацій
новітньої художньої літератури серед студентства та викладачів.
11. Продовжити процес адаптації та втілення електронної системи
«Деканат» в управління навчально-виховним процесом у технікумі.
12.

Продовження

співпраці

технікуму

з

Дніпропетровським

національним університетом залізничного транспорту імені академіка
В.Лазаряна

та

іншими

університетами

для

забезпечення

ступеневої

безперервної освіти молоді.
13. Подальше удосконалення матеріально-технічної бази, планова
реконструкція та ремонт кабінетів і лабораторій.
14.

Ремонт

даху

в

електрокорпусі,

реконструкція

системи

водопостачання.
15. Ремонт системи водовідведення гуртожитку.

27

