
 

 

Досягнення педагогічного колективу та здобувачів освіти Кам’янського 

державного енергетичного технікуму у 2019 році 

 

1. Оновлення матеріально-технічної бази. 

1.1. Обладнання лабораторій: 

Лабораторний стенд для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Релейний захист і 

автоматика» - 1 шт.; 

Дозиметр-радіометр МКС-05 Терра М – 1 шт.; 

Телевізор Samsung – 1 шт.; 

Телевізор ЖК PHILIPS – 1 шт.; 

Тюнер SATCOM Т 340 – 1 шт.; 

Цифровий TV приймач (з універсальним пультом) – 1 шт.; 

Телевізор UMC – 1 шт.; 

Тюнер Eurosky ES – 11 – 1 шт.; 

Телевізор MEDION – 1 шт.; 

Тюнер SVEN SEE – 121 – 1 шт.; 

Цифровий TV приймач (з пультом) – 1 шт. 

1.2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15 – 1 шт. 

1.3. Планшет Impression imPAD M101 – 1 шт. 

1.4. Дошка класна – 2 шт. 

1.6. Вікна пластикові для спортивної зали – 27,77 м2 із захисною сіткою. 

1.7. Водонагрівач SUPERLUX NTS в гуртожиток – 1 шт. 

1.8. Вертикальні жалюзі (з кріпленням) – 4 шт. 

1.9. ЛЕД-освітлення – придбали 20 нових світильників. 

1.10. Вогнегасники 6+2 (гуртожиток) – 8 шт. (5 л.). 

1.11. Насос + шланг для аварійних випадків. 



 

 

 

2. Участь студентів, викладачів у обласних, Всеукраїнських конференціях, конкурсах, 

проектах та інше 

2.1. І місце - Всеукраїнське головне інженерне шоу (конкурс) України - Interpipe TechFest у 

змаганні на верстатах з числовим програмним керуванням. 

2.2. ІІ місце - обласна олімпіада з основ економічної теорії серед студентів закладів вищої 

освіти І-ІІ р.а. Дніпропетровської області  

2.3. ІІ місце - ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерних технологій серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області  

2.4. ІІІ місце - обласний етап олімпіади з екології серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ р.а. 

Дніпропетровської області  

2.5. ІІ,  ІІІ місце - Х Ювілейна Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, 

аспірантів і молодих учених «Наукова весна- 2019»  

2.7. Диплом І ступеню - ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з екології серед 

студентів закладів вищої освіти І-ІІ р.а. Дніпропетровської області 

2.8. Диплом І, ІІ, ІІІ ступеня - ІV Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На Урок» з фізики  

2.9. Диплом І, ІІ, ІІІ ступеня - ІV Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На Урок» з хімії 

2.10. Диплом ІІІ ступеня - ІV Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На Урок» з математики 

2.11. Диплом ІІІ ступеня - ІV Всеукраїнська Інтернет-олімпіада «На Урок» з інформатики 

2.12. Диплом І, ІІ ступеня - Всеукраїнський конкурс «День Гідності та Свободи» 

2.13. Диплом І, ІІ, ІІІ ступеня - Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Зима 2018-2019» 

2.14. Диплом  ІІ, ІІІ ступеня - Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта Осінь 2019» 

2.15. Участь – XIII обласна науково-методична конференція «Екологія. Біологія. Хімія. Освіта – 

2019» 

2.16. Участь - Х Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих 

учених «Наукова весна» 

2.17. Участь - V Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна» 

 

3. Оновлення навчальної літератури 

3.1. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки: 

- навчальні посібники та підручники – 2 шт. 

3.2. Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія: 

- навчальні посібники та підручники – 1 шт . 

3.3. Загальноосвітня підготовка – 13 шт. 

 

4. Інші важливі досягнення у житті закладу освіти 

4.1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про вищу освіту», статті 47 Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», в межах Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти Кам’янський державний енергетичний технікум з 24.02.2019 р. 

співпрацює з ДТЕК «Дніпровські електричні мережі», з ПАТ «Южкокс». З керівниками 

цих підприємств підписано договори про співпрацю та з 24.03.2019 р. в період навчальних 

практик, навчальних занять та літніх канікул за затвердженим графіком на підприємстві 

ДТЕК «Дніпровські електричні мережі» працювали 8 студентів за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», на ПАТ «Южкокс» - 4 студенти 

за цією ж спеціальністю. 



 

 

З 01.09.2019 р. студенти у такій же кількості приступили до навчання за дуальною 

формою на IV курсі. Відповідно до наказу МОН України від 15.10.2019 р. № 1296 у 

КаДЕТ впроваджено пілотний проект з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти. Перше досягнення – це впевнений та успішний захист реальних курсових проектів 

з ремонту електроустаткування всіма студентами, що навчаються за дуальною формою. 

4.2. І місце - міський конкурс «Кращий дизайн-проект культурно-патріотичного центру» для м. 

Кам'янське з подальшою реалізацією. 

4.3. Участь у загальноміському заході “Дні сталої енергії”. Інформаційно-просвітницькі заходи 

з енергозбереження та підвищення енергоефективності у 32 школах міста та регіону. 

4.4. І місце - міське змагання з шашок між збірними командами ВНЗ І-ІІ р.а. міста. 

4.5. На базі КаДЕТ 12 квітня 2019 року відбувся ІІ міський екологічний форум студентських 

екозагонів «Місту – чисте довкілля», на якому представники Кам’янської міської ради 

нагородили студентський колектив технікуму ноутбуком за активну екологічну 

діяльність. 

4.6. Виконавчий комітет Кам’янської міської ради нагородив Почесною грамотою педагогічний 

колектив КаДЕТ за вагомий внесок у впровадження сучасних педагогічних технологій у 

навчально-виховний процес, високий рівень культурно-просвітницької роботи та 

залучення студентської молоді до активної участі у громадському житті м. Кам’янське та 

подарував планшет Impression imPAD M101 для успішної роботи студентського 

парламенту. 

4.7. Викладач Литвиненко О.А - диплом учасника конкурсу навчальних розробок «Фантастична 

п’ятірка» (конкурс 5 методичних розробок) в освітньому проекті «На Урок» 

 

 

 

 

 

Директор   О. Ю. Молочок 


