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У Донецькому індустріально�педагогічному технікумі
сформувався колектив творчих однодумців, які реалі�
зують педагогічну концепцію співпраці зі студентами,
індивідуально�диференційований і компетентнісний
підходи, проблемно�розвиваюче навчання, самостійну 
та науково�дослідну діяльність студентів, що приносить
позитивні результати. 

Основу інноваційних процесів у кадровій політиці технікуму складає вивчення,
узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду та впровадження
досягнень психолого�педагогічної науки в практику, а також цілеспрямований
відбір, оцінка якості їхньої педагогічної діяльності. Викладач виступає користу�
вачем, дослідником і пропагандистом педагогічних технологій, автором нових
методичних знахідок. 

Сьогодні у технікумі працюють 104 висококваліфікованих викладачів, серед
них 5 кандидатів наук, 2 аспіранти, 7 викладачів�методистів, 36 викладачів 
вищої кваліфікаційної категорії, 33 викладачі мають кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії», 10 – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 
другої категорії», 25 молодих педагогічних працівників із кваліфікаційною
категорією «Спеціаліст», 16 педагогів нагороджені нагрудним знаком «Відмінник
освіти України».

На виклик сучасності, педагогічний колектив поставив мету і реалізовує 
такі завдання:

• створити умови для отримання студентами інноваційно�професійної 
освіти, розвитку їхніх ділових якостей, розкриття власного потенціалу 
і реалізації особистого освітнього потенціалу;

• реалізувати особистий освітній потенціал;
• оновити зміст освіти відповідно до вимог компетентнісно�орієнтованої освіти;
• здійснювати підготовку конкурентоспроможних, практично�орієнтованих

фахівців для професійно�технічної освіти і промислових підприємств в 
умовах їх модернізації відповідно до вимог роботодавців;

• розробити і застосовувати комплекс взаємопов'язаних інноваційних 
засобів навчання: навчально�методичний комплекс для студентів, 
викладачів і майстрів виробничого навчання, широко впроваджувати 
педагогічні технології, нові форми та методи навчання.

Відповідно до плану розвитку навчально�виробничої бази технікуму, постійно
модернізується оснащення, удосконалюється наочність, оновлюється і поповню�
ється обладнання. Світлі та затишні навчальні кабінети, лабораторії з сучасним
обладнанням, макетами і лабораторними стендами, комп'ютерні класи,
майстерні, спортивний і тренажерний зали, бібліотека з електронним залом,
спортивні майданчики, гуртожиток, їдальня – все це Донецький індустріально�
педагогічний технікум. 

Технікум уклав угоди соціального партнерства з найпотужнішими, сучасними
профільними промисловими підприємствами Донецької області, професійно�
технічними училищами – замовниками педагогічних кадрів і вищими
навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації, для проходження практики
студентами, подальшого навчання та працевлаштування, обміну досвідом 
і стажування викладачів і майстрів виробничого навчання.  

«…Пройдут года и славен будешь ты,
Студенты в твоих стенах

достигнут высоты,
И вместе мы до зрелости поры,

И двери ты откроешь
для нашей детворы».

(Слова з гімну технікуму)

Донецький індустріально�педаго�
гічний технікум – багаторівневий
регіональний вищий педагогічний
навчальний заклад у системі ступеневої
професійної та професійно�педагогічної
освіти, заснований у 1973 році.

Нині технікум – сучасний потужний
навчально�виробничий комплекс, у якому
на денній і заочній формах навчаються
1400 юнаків і дівчат, а також здійсню�
ється підготовка і перепідготовка незай�
нятого населення за 9 спеціальностями.
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Інформаційно�освітній центр бібліотеки технікуму –
важлива ланка науково�методичного та навчально�виховного
процесу. До послуг користувачів Центру – комп'ютерна
локальна мережа з доступом до ресурсів сайту технікуму,
Інтернету, електронні навчальні посібники викладачів та
майстрів виробничого навчання.

Насичена культурними заходами виховна робота в техні�
кумі («Дебют першокурсника», «КВК», «Свято спеціаль�
ностей», фестиваль «Весна, любов, Україна», конкурс «Міс
Діптяночка», спортивний марафон «Осінній крос», мис�
тецька виставка «Золота осінь», творчий конкурс «Перший
автограф», природничий проект «Екологічна тропа», олім�
піади, професійний конкурс «Зварник має іскру», студент�
ські науково�практичні конференції, туристичний зліт,
«Прощальна гастроль випускників») відкриває талановитих
та обдарованих дітей серед студентів технікуму. Такі заходи
сприяють підвищенню загальної культури молоді, вихованню
толерантності й патріотизму, розвитку здібностей майбутніх
фахівців. Під час цих заходів демонструється досвід 
і традиції виховної роботи, вміння педагогів організувати
дітей і об'єднати їх загальною ідеєю, згуртувати їх в єдину
команду, відстоювати престиж технікуму.

Педагогічний колектив, як єдиний творчий організм, з
ініціативою працює на задоволення інтересів дітей, залучення
їх до гурткової роботи, спортивних секцій, спартакіади,
змагань, що є важливим шляхом в укріпленні фізичного 
і психічного здоров'я, а в подальшому – здорового способу
життя. Студенти технікуму – переможці й учасники
обласних і міських конкурсів, змагань з різних видів спорту,
таким і має бути майбутній педагогічний працівник.

З урахуванням стану організаційного та матеріально�
технічного забезпечення підготовки фахівців на базі
технікуму регулярно проводяться регіональні, обласні та
всеукраїнські заходи: обласний конкурс фахової
майстерності зварників, регіональний творчий конкурс
«Створи власну справу» у форматі ділової гри «Акулята
бізнесу», Всеукраїнський Ярмарок НТФ України Асоціації
«Централь» тощо.  

У технікумі створено систему психолого�педагогічного
супроводу навчально�виховного процесу. Практичні
психологи проводять психодіагностичні та соціально�
психологічні дослідження процесу адаптації студентів груп
нового набору, процесу колективотворення в групах та
соціометричного статусу студентів, професійно�значущих
якостей студентів при переході на черговий ступінь
навчання. Активно проводиться робота з превентивного
виховання. Особлива увага в технікумі приділяється 
дітям�сиротам, вони мають соціальний захист, психо�
логічна служба всебічно опікується ними, вивчає їхні
соціально�психологічні особливості і здійснює консуль�
тативну і розвивальну роботу.

Система студентського самоврядування в Донецькому
індустріально�педагогічному технікумі – це, перш за все,
Школа лідерів, яка надає можливість молоді розвиватися,
формує організаторські, управлінські здібності й інші
позитивні якості, які дозволяють випускникам адаптуватися
й реалізувати себе в системі сучасних соціально�
економічних відносин.

У профорієнтаційній роботі педагогічний колектив
практично щороку шукає нестандартні рішення. Дні
відкритих дверей проводяться за активною участю
студентського самоврядування, для абітурієнтів організо�
вується виставка моделей, макетів, виробів, виготовлених
силами студентів, демонструються рекламні ролики,
відеофільми з життя в технікумі. Старшокурсники
організовують виїзди в школи міста й області з агітаційною
і концертною програмою. На базі технікуму серед
абітурієнтів проводяться олімпіади, професійні профільні
конкурси з метою виявлення талановитої молоді. На
відкриті заходи запрошуються представники підпри�
ємств, науковців, випускників технікуму, які стали
успішними людьми.   

З 1995 року технікум очолює Джантіміров Анатолій
Юрійович – високоосвічена, завзята, енергійна людина.
Він організував творчу науково�дослідницьку та пошукову
роботу педагогічного колективу технікуму з удосконалення
ступеневої системи професійно�педагогічної та економічної
підготовки, застосування нових педагогічних технологій тощо.
Свій науковий потенціал Анатолій Юрійович вкладає в
підготовку освітніх проектів із вдосконалення і реформу�
вання професійно�педагогічної і професійно�технічної
освіти. Під його керівництвом запроваджена навчальна
технологія з підготовки спеціалістів для сфери бізнесу та
підприємницької діяльності за дуальною системою в умовах
навчально�тренувальної фірми. Досвід із впровадження
даної інноваційної технології протягом останніх років був
представлений на Міжнародних виставках навчальних
закладів «Сучасна освіта в Україні». За високі творчі
досягнення в інноваційному оновленні національної системи
освіти технікум у складі Асоціації «Український націо�
нальний центр навчально�тренувальних фірм “Централь”»
двічі нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки
України, Національної академії педагогічних наук України 
і бронзовою медаллю.

Працюючи на випередження, колектив навчального
закладу ставить завдання розвивати ступеневу освіту,
оновлювати зміст освіти, створювати інноваційні освітні
програми, широко використовувати мультимедійні проекти,
презентації, відеофільми в теоретичній і практичній
підготовці студентів і гнучко реагувати на динамічні зміни
актуальних потреб виробництва в нових кваліфікованих
фахівцях, вкрай необхідних нашій країні.

Туристичний зльот Заняття в навчальному магазиніМайбутні гірники

3


