
 

 

Досягнення педагогічного колективу та здобувачів освіти Кам’янського 

державного енергетичного технікуму у 2018 році 

 

1. Оновлення матеріально-технічної бази. 

1.1. Обладнання лабораторій: 

Витяжки ELEYUS Line I 60 WH - 3 шт. 

Діапроектор - 1 шт. 

Кондуктор- солемір EC 1385 - 1 шт. 

Конструктор електротехнічних схем - 2 шт. 

Конструктор електротехнічних схем - 1 шт. 

Набір слесарних інструментів - 1 шт. 

Рефректометр * вміст цукру(0...50% Brix) - 1 шт. 

Система вентиляції - 1 комплект 

Стільці "Універсал" h=640 - 26 шт. 

Фрактометр Greentest - 1 шт. 

Штатив лабораторний Бунзена ШЛ - 2 шт. 

1.2. Модернізація комп’ютерної техніки: 

Жорсткі диски/1000Gb/1000Gb 64Mb S-ATA WD Caviar Blue(код812788) – 13 шт. 

Материнські плати/ASUS/ASUS H110M-CS/C/SI/Bulks1151 H110,2xDDR4 VGA mATX(rjl-

815185) – 12 шт. 

Монітори/Philips/PHILIPS 223V5LSB2/62 (код-814999) - 12 шт.  

Оперативна пам'ять/Goodram/GOODRAM DDR 4GB 2400MHz Play Black 

(GY2400D464L17S/4G) 1, 2400MHz(код-815257) - 12 шт.  

Проектори/EPSON EB-S41 (код-815320) - 1 шт.  

Процесори/Intel/Процесор/INTEL Pentium G4400(BX80662G4400)(код 815106) - 12 шт.  

1.3. Світильники світлодіодні для аудиторій – 16 шт. 

1.4. Дошка аудиторна комбінована – 6 шт. 

1.5. Стілець VISITOR BLACK – 6 шт. 

1.6. Вікна пластикові-аудиторні – 5 шт. 

 

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

проектах та інше 

2.1. Обласний конкурс творчих студентських робіт на тему: “Торгівля людьми: міфи та 

реальність” – І місце. 

2.2. Обласний етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика серед 

студентів  ВНЗ I-IIр.а. – ІІІ місце. 

2.3. Обласний етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерних технологій серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області – ІІ місце. 

2.4. Обласний етап олімпіади з екології – ІІІ місце. 

2.5. Обласний конкурс курсових проектів з дисципліни “Будівельні конструкції” спеціальності 

192 “Будівництво та цивільна інженерія” – ІІ, ІІІ місце. 

2.6. Обласна студентська конференція-захист науково-творчих робіт з електротехнічних 

дисциплін серед студентів коледжів і технікумів Дніпропетровської області – ІІІ місце. 

2.7. VІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених 

“Молодь: наука та інновації” – участь. 

2.8. Обласна науково-методична конференція “Екологія. Біологія. Хімія. Освіта – 2018” – 

участь. 



 

 

2.9. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів 

“Екологічна безпека держави” – участь. 

 

3. Оновлення навчальної літератури 

3.1. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки: 

- навчальні посібники та підручники – 12 шт. 

3.2. Спеціальність 101 Екологія : 

- навчальні посібники та підручники – 10 шт. 

3.3. Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій: 

- навчальні посібники та підручники – 6 шт. 

3.4. Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: 

- навчальні посібники та підручники – 12 шт. 

3.5. Загальноосвітня підготовка – 50 шт. 

 

4. Інші важливі досягнення у житті навчального закладу 

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

з енергозбереження та підвищення енергоефективності у 29 школах міста. 

4.2. Участь у Всеукраїнській конференції з кібербезпеки викладачів закладів освіти з  метою 

підготовки молодших спеціалістів у сфері кібербезпеки. Проект здійснюється 

ГО “Українська Академія Кібербезпеки” за підтримки Програми малих грантів публічної 

дипломатії Посольства США в Україні (отримання сертифікатів “Інструктори з 

кібербезпеки”). 

4.3. Два викладача комп’ютерних дисциплін пройшли навчальний курс академії Cisco “Вступ 

до кібербезпеки”  та отримали сертифікати інструкторів. 

 

 

 

Директор   О. Ю. Молочок 


