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Звіт  

директора Коледжу електрифікації  

Дніпровського державного аграрно-економічного університету 

Цоколенко М.П. за 2019-2020 навчальний рік  

на зборах трудового колективу «11» грудня 2020 року 

перейменування коледжу.  

Подальші соціально-економічні і політичні зміни в суспільстві, 

зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове 

співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи 

вищої освіти та фахової освіти спрямованої на забезпечення мобільності, 

працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою та фаховою 

освітою. 

Ще в 1991 році запропонував новий шлях одержання знань, 

формування умінь і навичок через упровадження в навчальний процес 

рейтингової системи організації освітнього процесу. 

Рейтингова оцінка знань здобувачів освіти з дисципліни дала змогу 

визначити рейтинг здобувачів освіти в цілому за семестр, навчальний рік, 

період навчання. 

З 1991 року в коледжі впроваджено ступеневу підготовку фахівців. 

Відповідно освітніх планів було визначено дві ступені: 

І ступінь – молодший спеціаліст; 

ІІ ступінь – інтегрована підготовка до навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації за скороченими термінами. 

Ця система давала змогу кращим здобувача освіти отримати вищу 

освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за два роки. 

Ступенева система в такому вигляді мала свої безперечні переваги, так 

як забезпечувала мотивацію здобувачів освіти до навчання і була економічно 

ефективною. 

Переходячи до нової системи навчання, коледж також звернув увагу на 

те, що випускники коледжу відрізняються від випускників академій, 

університетів своєю міцною практичною підготовкою. З цією метою 

продовжуючи інновації, була запроваджена ланково-постова система 

проведення навчальних практик, коли практичні навички набуваються з 

підгрупою 10-12 здобувачів освіти та ланкою з кількістю дві-три особи, і 

кожен з них має можливість індивідуально відпрацювати ту чи іншу 

практичну вправу. 

Для забезпечення мотивації вивчення навчального матеріалу була 

впроваджена дуальна система проходження технологічних практик. 
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Теоретичне навчання студента поєднується з виїздом на виробництво, де він 

свої знання застосовує на практиці. Враховуючи специфіку і сезонність 

сільськогосподарського виробництва, таких етапів, на відмінну від цілісної 

технологічної практики, передбачається навчальним планом три-чотири. 

 

Особливості 2019-2020 освітнього року 

1) Формування професійних компетенцій – запорука самореалізації 

майбутніх фахівців; 

2) Автономія закладу освіти; 

3) Академічна мобільність; 

4) Академічна свобода; 

5) Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм); 

6) Коронавірус (COVID-19) 

Аналіз процесів, які відбуваються у вітчизняній освіті, свідчить, що 

послідовно змінюються традиційні погляди на освіту, що дає змогу 

забезпечувати ефективне навчання за умови широкого застосування нових 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, які 

сприяють: 

 підвищенню мотивації здобувачів освіти до навчання; 

 інтенсифікації процесу навчання; 

 розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; 

 розвитку особистості здобувача освіти. 

Володіючи належним технічним ресурсом (комп’ютери, ноутбуки та 

мультимедійні засоби навчання), в коледжі практикують різноманітні 

способи їх застосування, а саме: розробка ситуаційно-рольових ігор; 

побудова систем контролю й перевірки знань і вмінь здобувачів освіти; 

використання електронних підручників; створення і підтримка сайту 

навчального закладу; створення презентацій навчального матеріалу; 

здійснення проектної і дослідницької діяльності здобувачів освіти; 

використання локальної і глобальної мережі Інтернету тощо. Для 

найповнішого виявлення і здійснення здобувачами освіти – майбутніми 

фахівцями – своїх особистих можливостей, розкриття творчого потенціалу, 

реалізації життєвих орієнтирів у коледжі практичний психолог та соціальний 

педагог проводять психолого-педагогічні, корекційно-розвивальні заходи на 

предмет виявлення здатності індивіда до самопізнання, саморозвитку і 

самореалізації, а саме: соціальне опитування, психологічне та 

психодіагностичне тестування на предмет вивчення характеру та 
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темпераменту, самооцінки, схильності до лідерства, стресовитривалості, 

конфліктності, комунікативності тощо. 

Особливої уваги заслуговує проведений тренінг «Публічний виступ. 

Секрети майстерності» за участю здобувачів освіти випускних курсів 

коледжу. Отримані знання та навички виступу перед аудиторією, 

налагодження відповідних комунікацій, обов’язково стануть у нагоді як у 

професійній діяльності, так і в щоденному житті кожного з них. 

Формування професійних компетенцій, самореалізація майбутніх 

фахівців неможливі без сучасного педагога, який володіє педагогічно. 

майстерністю, системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, й 

усвідомленою готовністю до інновацій у сучасних умовах розвитку 

суспільства, таким чином забезпечуючи особисту самореалізацію. 

Отже, освітня, науково-методична робота у навчальному закладі 

виконує роль сполучної ланки між життям і його потребами, діяльністю 

педагогічного колективу і державної системи освіти, психолого-

педагогічною наукою, кращим педагогічним досвідом, сучасним 

виробництвом і спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців та 

їх самореалізацію. 

Пандемія COVID-19 закінчиться так само, як іспанський грип? 

На думку вчених, у випадку з коронавірусом соціальний фактор може 

переважити над медичним. В першу чергу, справа у психології. Люди можуть 

настільки втомитися від обмежень, що оголосять пандемію завершеною ще 

до того, як медикам вдасться знайти вакцину, або ефективне лікування. 

Інша причина – економічна криза, що насувається через обмеження. 

Історик з Гарварду Аллан Брандт каже, що «питання про так званий кінець 

COVID-19 визначаються не медичними даними, а соціально-політичними та 

економічними процесами». 

Учені сходяться на тому, що пандемія корона вірусу не закінчиться 

раптово. Люди можуть навчитися жити з хворобою, але «це буде довгим і 

важким процесом». 

Пандемія змусила освітян пристосовуватися до роботи в нових умовах 

роботи. Необхідно швидко розвіяти міфи про дистанційне навчання та 

дистанційну роботу: 

- міф перший  – Карантин – це особлива форма канікул та 

особлива форма роботи; 

- міф другий – Дистанційне навчання віртуальне, тому складно 

перевірити участь здобувача освіти і працівника, але це все буде 

видно у звітах; 
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- міф третій – Викладачі викладають інформацію, здобувачі – 

отримують знання; 

- міф четвертий – завдання є, тепер необхідно навчитися 

контролювати його виконання; 

- міф п’ятий – вибудувати ефективне спілкування зі здобувачами 

освіти допоможе педагогічна майстерність викладача, та його 

уміння працювати; 

- міф шостий наявні ресурси – це складно, забирає багато часу та 

не зручно, але це цього стоїть; 

- міф сьомий – ми вважаємо, що здобувачі освіти скинули виконані 

завдання і забули про предмет і викладача. Насправді вони 

чекають наших схвальних відгуків чи зауважень; 

- міф восьмий – вони сидять дома (здобувачі освіти), можуть 

більше вчитися – це хибна думка. 

 

1 Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Звітний навчальний рік ми розпочали зі штатом 91 працівник, які 

обіймали 91 штатні одиниці, з них:  

педагогічні працівники – 27 штатних одиниць, із них: 

викладач-методист – 1 (3%), 

викладачів вищої категорії – 14 (52%),  

викладачів першої категорії – 7 (26%),  

викладачів другої категорії – 1 (4%),  

спеціалістів – 5 (18%).  

Кількість викладачів вищої і першої категорій – 21 особа, що складає 77,7%. 

Якісний склад викладачів стабільний. Коледж щорічно проводить 

цілеспрямовану роботу з підвищення рівня фахової майстерності 

викладацького складу. Викладачі планово підвищують кваліфікацію 

протягом року (у 2018-2019 – 10, у 2019-2020 – 25). 

Спеціалісти – 24 працівника. 

Адміністративно-господарські працівники – 34 працівника. 

 

2 Навчально-методична робота 

Загальний контингент здобувачів освіти коледжу на початок звітного 

навчального року становить 199 осіб, з них: 

студенти першого курсу – 58; 

студенти другого курсу – 34; 

студенти третього курсу – 50; 

студенти четвертого курсу – 57. 
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Якщо звернути увагу на прийом 2017 року – 59 і на кількість 

здобувачів освіти  на третьому курсі 2019-2020 н.р. Вступає до коледжу – 59 

здобувачів освіти, на третьому курсі навчається – 50 здобувачів освіти, за два 

роки відрахували – 9 здобувачів освіти. 

Аналіз якісної підготовки студентів свідчить, що за результатами 

літньої екзаменаційної сесії, в якій приймали участь – 173 здобувачів освіти 

денної форми навчання, у нас –  4,6 % відмінників (8 студентів) та – 35,3% 

здобувачів освіти  навчаються на відмінно та добре (61 студент).  

Абсолютна успішність:  

- денна форма навчання – 94,8% (заборгованість 9 студентів),  

173 ст. – 100%, 9 ст. – 5,2% 

- заочна форма навчання – 91,4% 

- загальна абсолютна успішність по коледжу – 93,1% 

Якісна успішність : 

- денна форма навчання – 35,3% (61 ст.) 

- заочна форма навчання – 81,7% 

- загальна якісна успішність по коледжу – 58,5% 

У минулому навчальному 2019-2020 році згідно планів роботи 

методичної ради та методичного кабінету були заплановані  та виконані такі 

заходи  як:  

 затвердження навчальних робочих програм з дисциплін, 

пророблені з викладачами вимоги до навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін;  

 надано  методичні рекомендації  з питань планування роботи 

циклових комісій і навчальних кабінетів, лабораторій;  

 складено графік проведення атестації і план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників коледжу та  підготовлені  

атестаційні матеріали;  

 проведена організація та підготовка до проведення огляду 

кабінетів, лабораторій; 

 проведено декади циклових комісій.  

 проведені відкриті заходи, засідання ММО. 

Педагогічними працівниками Коледжу впроваджено 22 методичні 

розробки, які використовуються в роботі. 

Викладачі коледжу брали участь у конкурсах, які проводилися ММО: 

 Конкурс методичних розробок   викладачів математики ЗВО у 

2019 - 2020 навчальному році  (грудень 2019). Номінація: 

Методика викладання математичних дисциплін. Впровадження 

інноваційних та інформаційно-комунікативних технологій при 
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вивченні математичних дисциплін – брала участь викладач 

математики Гостєва О.К. 

 Міський конкурс методичних розробок викладачів хімічних 

дисциплін  ЗВО І-ІІ р.а. Брала участь викладач хімії, біології та 

екології Потапова О.В. «Сценарій  відкритого  навчально-

виховного заняття на тему: «Казковий світ хімії і екології» – І 

місце 

Грудень 2019р. Для учасників ММО було проведено відкритий захід   

 Міський огляд- конкурс на кращу організацію спортивної роботи 

серед ЗВО І-ІІ р.а. за 2019 - 2020 н.р. 2 група (менше 500 чол.) 

коледж зайняв 4 місце 

 Конкурс методичних розробок викладачів ММО інформатики та 

КТ – 2019-2020  н. р  Методична розробка на тему: «Чути себе: як 

боротись з професійним вигоранням у викладачів брали участь 

Грічаненко В.А., Гостєва О.К. – ІІ місце, а навчально-методичний 

посібник «Захист  інформації» зайняв 4 місце. 

 Розроблені та пройшли апробацію методичні рекомендації для 

присвоєння викладачу педагогічного звання «Викладач-методист». 

Роботи педагогічних працівників відзначені грамотами, дипломами, 

подяками. 

Засвідчені сертифікатами виступи викладача хімії, біології та екології 

на обласній науково-методичній конференції «Екологія. Біологія. Хімія. 

Освіта-2019» (листопад 2019), міської науково-практичної конференції 

«Біологічні дослідження-2019 (листопад 2019), «Біологічні дослідження-

2020» (листопад 2020).  

Викладачі Коледжу постійно вели роботу по підготовці здобувачів 

освіти для участі в олімпіадах, студентських науково-практичних 

конференціях та конкурсах.  

Студенти коледжу  отримали сертифікати учасника ІV міської науково-

практичної конференції студентів ««Біологічні дослідження-2019» (листопад 

2019), сертифікати Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «ЕкоБіоХім-2020». 

Також була розроблена  програма з дисципліни «Електропривод с.-г. 

машин» для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» ( 2019 р.), викладачі були  рецензентами ряду програм. 

Викладачами створено методичне забезпечення нових лабораторних 

місць з використанням  сучасного обладнання. 

В січні 2020 р. у коледжі пройшли педагогічні читання.  



 

7 
 

Всі педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації (все 

підтверджено сертифікатами, довідками):  

 Курси 
 Семінари 
 Вебінари 
 Стажування  

 

3 Виховна робота 

Одним із ключових напрямків діяльності коледжу виступає виховна 

робота. Упродовж звітного періоду організація виховної роботи 

здійснювалася відповідно до плану виховної роботи на 2019-20 н. р., плану 

виховної роботи відділення, планів роботи вихователя гуртожитку та 

кураторів академічних груп. Суттєвим випробуванням для проведення 

виховної роботи стало запровадження карантинних заходів навесні 2020 р., 

пов’язаних із пандемією коронавірусу. 

У 2019-20 н. р. в коледжі проходили відкриті виховні заходи по 

напрямкам: національно-патріотичне виховання, правове виховання молоді, 

екологічне, мистецько-художнє виховання, виховання спортивного життя. За 

напрямками роботи виділялися такі види виховної роботи: 

1) Участь у Всеукраїнських і міських заходах: 

– жовтень 2019 р. – проведення заходів екологічного виховання 

здобувачів освіти коледжу (викладач О.В.Потапова ); 

– грудень 2019 р. – проведення Тижня права в КЕДДАЕУ; 

– січень 2020 р. – участь здобувачів освіти І курсу у перегляді 

художнього фільму «Крути 1918», проведеному за рішенням 

держадміністрації Дніпропетровської області; 

– лютий 2020 р. – спільне засідання молодіжного активу коледжу з 

Молодіжним центром Дніпропетровщини; 

2) Профілактика правопорушень серед молоді: 

1. Підготовка рекомендацій кураторам для проведення виховної години 

за темою «Протидія торгівлі людьми». 

2. Лекція-тренінг «Профілактика торгівлі людьми. Сексуальне рабство» 

лектора ЦСССДМ Соборної у місті Дніпрі ради К.І. Черевко для 

студентів ІІ курсу. 

3. Лекція-тренінг «Стоп булінг!» працівників органів юстиції 

Дніпропетровської обл. для здобувачів освіти ІІ курсу. 

4. Проведено засідань комісії з правопорушень – 3. 

5. Проведено засідань Студради гуртожитку для профілактики 

правопорушень – 5. 
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3) Проведено заходів по коледжу: 

1. Проведено концертних заходів студентської самодіяльності – 6. 

2. Відвідування Національного історичного музею 

ім. Д.І. Яворницького, Металургійного державного музею – 3. 

3. Урочисте проведення нагородження лауреатів міжнародної відзнаки 

ім. Івана Багряного (25 жовтня 2019 р., організатор Ф. Сухоніс). 

4. Презентація видання часопису «Бористен» за участю молодіжного 

активу коледжу «Християнська сторінка-2». 

5. Лекція співробітника Металургійного державного музею України 

К.К. Федорович до історії Катеринославу (20 листопада 2019 р.). 

6. Проведення виховного театралізованого заходу «Андріївські 

вечорниці» (11 грудня 2019 р., організатор О.В. Кравець). 

7. Проведення виховного заходу «Масляниця» у гуртожитку. 

В коледжі сформований хореографічний колектив Rise of the dens 

(керівник В. Петухов). Закуплені музичні інструменти для організації 

музичного колективу.  

 

4 Спортивні досягнення 

Свій за 2019-2020 н.р. спартакіада міста (проводилась по 4 видах 

спорту): 

- волейбол – 4 місце 

- баскетбол – 5 місце 

- л/атлетика – 5 місце 

- крос – 2 місце 

Обласна спартакіада не проводилась у зв’язку з карантином. 

 

5 Бібліотека коледжу 

Діяльність бібліотеки коледжу націлена на накопичення інформаційно-

комунікаційного впровадження сучасних форм і методів інформаційно-

бібліотечного обслуговування. 

Головними напрямками діяльності бібліотеки протягом навчального 

року були: 

 продовження створення електронних ресурсів бібліотеки з метою 

якісного інформаційного забезпечення учасників освітнього 

процесу; 

 поповнення електронними  ресурсами інформаційного 

забезпечення – 5186. 
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У звітному році кількість користувачів становить 298 осіб, кількість 

екземплярів більше 64 тисяч, із них навчальних – 43099. 

Основою електронної бібліотеки є фонд повнотекстових електронних 

ресурсів. Так як і навчально-методичний комплекс він розміщений за 

навчальними дисциплінами. Кожна дисципліна містить нормативні 

документи (Правила, інструкції, норми і т.ін.) і перелік електронних 

повнотекстових копій підручників, довідників, посібників. 

Крім цього були складені списки рекомендованих джерел до курсових 

проектів з Електричного освітлення, Електроприводу, Експлуатації і 

ремонту, дипломного проектування, практики «Вирішення виробничих 

ситуативних завдань». 

Через пандемію та необхідність здійснювати освітню діяльність із 

застосуванням інформаційних технологій і широкого використання 

користувачами бібліотечних ресурсів було забезпечено доступ через Інтернет 

до електронних версій підручників для 10 та 11 класу, а також доступ до 

електронних повнотекстових копій підручників з усіх інших навчальних 

дисциплін. 

 

6 Фінансово-економічна діяльність 

Обсяг фінансування бюджетних коштів у 2019/2020 н.р. склав 

10009414 гривень, по спеціальному фонду обліковується коштів в сумі – 

921,5 тис. грн.. Якщо подивитися на динаміку фінансування за останніх 

чотири роки, то вона має таку картину (слайд 8). 

За звітній період основна робота була направлена на поліпшення 

матеріально-технічної бази: ремонтні роботи, ремонт оргтехніки. В цьому 

році та і в попередніх роках бюджетних коштів на придбання основних 

засобів та ремонт не було виділено, але за рахунок спец коштів були виконані 

роботи та придбано на суму – 244,1 тис. грн.. 

Використано на комунальні послуги за рахунок бюджетних коштів – 

938,5 тис. грн., а за рахунок спец. коштів – 299,4 тис. грн.. 

В цьому році на оздоровлення педагогічних працівників виплачено 

коштів в сумі – 98,9 тис. грн., надано матеріальної допомоги та премійовано 

працівників коледжу – 110,6 тис. грн.  

 

7 Адміністративно-господарська робота 

Підготовка навчального корпусу та гуртожитку до нового навчального 

року 2019-2020 відбувалася згідно планів адміністративно-господарської 

частини. 
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Проведені косметичні ремонти місць загального користування, кімнат 

для проживання в гуртожитку за рахунок студентів та їх батьків, кабінетів та 

лабораторій в навчальному корпусі за рахунок завідувачів кабінетів та 

лабораторій. 

Підготовка до опалювального сезону 2019-2020н.р. відбувалася згідно 

планів адміністративно-господарської частини. Проведені косметичні 

ремонти котелень, точкові ремонти системи опалення та водопостачання. 

Проблеми в подачі опалення навчального корпусу відсутні. В подачі 

опалення гуртожитку є проблеми та зауваження по вузлу обліку газу, 

необхідно робити реконструкцію вузла обліку газу, на ці роботи необхідні 

кошти близько 300 тис. грн.. В цьому році замовлено технічні умови та 

проектно-кошторисні документацію. У 2021 році буде підписано договір на 

виконання цих робіт. 

В цьому році велика увага була приділена пожежній безпеці в 

навчальному корпусі та гуртожитку, близько 40 тис. грн.. було виділено для 

закупівлі первинних засобів пожежогасіння. Обстежено будівлі та споруди 

щодо вимог протипожежної безпеки, перевірено заміри опору захисного 

заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж, 

укомплектування пожежних щитів інвентарем, пожежними рукавами і 

стволами пожежних кранів. 

проведено точковий ремонт покрівлі навчального корпусу та 

гуртожитку. 

Продовжується робота по заміні вікон на металопластикові. В 

гуртожитку замінено 13 вікон, в навчальному корпусі 5 вікон. 

 

8 Вступна кампанія 2020 року 

 

Здобутки і переваги, втрати і недоліки. 

8.1. Здобутки і переваги: 

- укладання договорів про проведення профорієнтаційної роботи з 

закладами освіти та підприємствами; 

-  цілеспрямований вибір абітурієнтами напрямку освіти; 

- збільшення кількості вступників на основі повної загальної середньої 

освіти; 

- зростання зацікавленості вступників у заочній формі освіти; 

- підготовка нової освітньої програми для набору здобувачів освіти; 

- стабільна робота ЄДЕБО; 

- відсутність апеляцій здобувачів освіти. 
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8.2. Втрати і недоліки: 

- форсмажорні обставини, пов’язані з карантинними заходами в країні, 

що призвело до зриву запланованих заходів профорієнтаційної роботи 

та розтягнутості у часі вступної кампанії; 

- несприятлива демографічна ситуація і як наслідок зменшення 

чисельності вступників; 

- недопрацьована законодавча база та великі зміни у проведенні вступної 

кампанії-2020; 

- зменшення кількості бюджетних місць, виділених для коледжу; 

- недостатня активність окремих представників педагогічного колективу. 
 

Комплексна програма профорієнтаційної роботи у 2021 році. 

Мета: Забезпечення росту чисельності вступників до КЕДДАЕУ. 

Ціль: 

- охоплення максимальної кількості потенційних абітурієнтів; 

- підвищення рівня якості та системності профорієнтаційної роботи; 

- встановлення та підтримка зв’язків з представниками органів 

управління освітою, адміністраціями навчальних закладів, 

абітурієнтами; 

- розширення можливостей профорієнтаційної роботи; 

- своєчасність проведення роз’яснювально-агітаційної роботи; 

- орієнтація можливостей фахової освіти на потреби ринку праці. 

 

9 Охорона праці  

Конституція України гарантує охорону життя і здоров’я працівників в 

процесі трудової діяльності. 

В коледжі постійно ведеться робота з попередження та профілактики 

порушень вимог з охорони праці та БЖД за всіма передбаченими законами 

України напрямками, а саме: навчання, інструктажі, контроль, популяризація 

безпечних методів парці, БЖД. 

Випадків виробничого травматизму за минулий рік не зафіксовано. 

Окрема увага приділяється безпеці освітнього процесу, навчанню 

навикам безпеки в професійній діяльності майбутніх спеціалістів-електриків, 

БЖД взагалі. 

Особливість освітнього процесу в 2020 році стосовно безпеки – 

всесвітня пандемія з приводу розповсюдження коронавірусу «COVID-19». 

Всі вимоги нормативних державних актів з цього приводу дотримувались як 

в період очного, так і в період дистанційного навчання. 
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В коледжі функціонує служба охорони праці в особі інженера з 

охорони праці (0,5 посадового окладу). Адміністрація постійно співпрацює з 

профспілковою організацією з питань охорони праці та БЖД співробітників, 

здобувачів освіти. 

 

10 Завдання, плани та перспективи на 2020-2021 навчальний рік 

 

10.1. Завдання та плани 

 Відновлення в коледжі трудових загонів – важливий крок до 

удосконалення практичного навчання майбутніх молодших 

бакалаврів. 

 Надбання здобувачами освіти професійних вмінь за обраною 

спеціальністю, закріплення та систематизація теоретичних знань, 

отриманих під час вивчення дисциплін профільного циклу. 

 Завданням на перспективу є подальша перебудова освітнього 

процесу і всієї діяльності коледжу відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу 

освіту». 

 

10.2. Перспективи 

 Відкриття нової спеціальності (спеціалізації) – «Енергетичний 

менеджмент та енергоефективні технології» 

 У професійному розвитку перемагає той народ, який краще і 

сильніше озброєний наукою, чиї лабораторії багатші, чиї 

дослідження більш різнобічні й широкі, а розум вільний та 

незалежний. 

Маємо тверду надію на те, що багатолітній досвід впровадження в 

навчальний процес нових і вже створених комп’ютерних програм для 

моделювання навчально-виробничих ситуацій в сучасних умовах та 

використання їх на лабораторних і практичних заняттях в якості навчальних 

матеріалів. 

Тому усвідомлення залучення комп’ютерної техніки до процесу 

розвитку у здобувачів освіти логічного мислення через засвоєння законів і 

закономірностей логіки. Серцевиною та головним стрижнем цього 

педагогічного процесу є наскрізна комп’ютерна підготовка фахівців, які 

будуть готові до адаптації до сучасних вимог, а відповідно 

конкурентоздатними на сучасному ринку.  

1.  

В.о. директора КЕ ДДАЕУ      М.П.Цоколенко 


