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 Київський технікум електронних приладів заснований 19 вересня 1874 р.  

постановою Київської міської Думи за кошти Київської громади. 

Освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог до молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра технікум веде 

за денною формою навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти. 

Технікум діє за напрямами, спеціальностями та ліцензованим обсягом прийому і 

регіональним замовленням, наведеними в таблиці: 

 

Код та напрям підготовки, 

код та назва спеціальності 

Ліцензовані 

обсяги 

Обсяги 

прийому за 

регіональним 

замовленням 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

05 Соціальні та поведінкові науки 

 

051 Економіка 
60 30 15 0 

07 Управління та адміністрування 

 

071 Облік і оподаткування 
30 25 0 0 

12 Інформаційні технології 

 

121 Інженерія програмного забезпечення 
90 - 45 0 

13 Механічна інженерія 

 

133 Галузеве машинобудування 
90 90 10 0 

17 Електроніка та телекомунікації 

171 Електроніка 75 - 20 0 

17 Електроніка та телекомунікації 

 

172 Телекомунікації та радіотехніка 
75 - 20 0 

15 Автоматизація та приладобудування 

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

75 50 10 0 

Молодший спеціаліст    ВСЬОГО 525 195 120 0 

 

 

Всі спеціальності акредитовані. 

Навчально-виховний процес в технікумі організується на підставі Конституції 

України, Законів України «Про освіту»,  «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про мови», «Про охорону здоров’я населення», «Про охорону 

праці»,    «Про пожежну безпеку» та ін. 

 



Організація і проведення освітнього процесу здійснюється на підставі Закону 

України «Про вищу освіту»,  «Про фахову передвищу освіту», наказів і ін. керівних 

документів МОН України. 

В технікумі розроблені і  виконуються  «Положення про організацію освітнього 

процесу», «Положення про організацію освітнього процесу при дистанційній формі 

навчання», «Положення про організацію освітнього процесу при змішаній формі 

навчання» та інші.  

Вимоги законодавчих актів, положень та ін. нормативних документів 

виконуються. 

В технікумі освітньо-виховний процес і діловодство ведеться державною 

мовою. 

В технікумі працюють 2 денних відділень, 9 циклових комісій. 

Освітньо-виховний процес в технікумі забезпечують 55 штатних викладачів, в т. 

ч. 36 з них мають інженерну освіту, 48 викладачів мають вищу або першу 

кваліфікаційну категорію. В випускних комісіях працюють викладачі, які мають 

великий досвід роботи на підприємствах. 

Станом на 01.01.2021 р. контингент студентів становить 572 особи, в т.ч. на 

денній формі навчання 572 студенти, в т.ч.119 за контрактом, на заочній формі 

студентів немає. 

Всі дисципліни забезпечені навчальними програмами. За останній рік 

викладачами оновлено навчально-методичні комплекси. Складені методичні 

розробки по виконанню домашніх, контрольних робіт, практичних і лабораторних 

робіт, самостійних робіт, курсових і дипломних проектів. 

Протягом всього періоду навчання здійснюється цілеспрямована робота по 

формуванню у студента поваги до обраної професії, вихованню особистих рис 

громадянина України, правової, фізичної культури, пропаганді здорового способу 

життя, навичок самостійної роботи. 

Тематика курсових проектів відповідає актуальним проблемам, які пов’язані з 

виробництвом. Тематика і результати захисту курсових проектів розглядаються на 

засіданнях циклових комісій, розробляються заходи, спрямовані на підвищення 

якості  їх виконання. 

Якісний показник захисту курсових проектів за останні 2 роки в середньому 

склав  72,9%. 

Як форма підсумкового контролю після завершення навчання  проводяться 

державні іспити і захист дипломних проектів. Тематика дипломних проектів 

різноманітна і за останні роки зазнала значних змін. Якісний показник здачі 

державних іспитів 78% і захисту дипломних проектів 61%. 

За останній рік було підготовлено 168 фахівці. Дипломи з відзнакою отримали  

36 осіб. 

В звітному періоді технікум виконав план випуску спеціалістів. 

Відгуки керівників підприємств, голів ЕК і завідувачів кафедрами ЗВО свідчать, 

що рівень теоретичної та професійної підготовки випускників технікуму 

задовольняє вимогам виробництва і закладів вищої освіти. Випускників охоче 

приймають на скорочені терміни підготовки у цих навчальних закладах. 

Договірні стосунки з цього та інших питань у технікумі існують з Київським 

національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним педагогічним 

університетом ім. М.П. Драгоманова, Національним технічним університетом 

«Київський політехнічний інститут», Національним транспортним університетом, 



Київським національним університетом технологій та дизайну, Полтавським 

національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка, Харківським 

національним автомобільно-дорожним університетом, Харківським національним 

університетом міського господарства, Національним авіаційним університетом, та 

іншими закладами вищої освіти. 

Оскільки випускники технікуму  мають належну теоретичну та практичну 

підготовку, це дає можливість працевлаштувати всіх випускників, які навчаються 

за  регіональним замовленням. 

Направлення на роботу отримали 96% випускників. 

На обліку в державній службі зайнятості випускників технікуму не має. 

Підбір, розподіл та використання педагогічних кадрів здійснюється у 

відповідності до вимог законодавства і директивних документів Міністерства  

освіти і науки України.  

Підвищення кваліфікації викладачі проходять на факультетах підвищення 

кваліфікації, шляхом стажування на підприємствах і в установах та споріднених 

закладах вищої освіти. 

За звітний період підвищили кваліфікацію 15 викладачів. 

Удосконаленню навчально-виховного процесу сприяють тісні зв’язки колективу 

технікуму з факультетами та кафедрами Київського національного університету 

ім.. Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. 

Драгоманова, Національного технічного університету «Київський політехнічний 

інститут»,Національного транспортного університету, Київського національного 

університету технології та дизайну, Полтавського національного технічного 

університету ім. Юрія Кондратюка, Харківського державного національного 

автомобільно-дорожного технічного університету, Харківського державного 

університету міського господарства, Національного авіаційного університету. 

В результаті такої співпраці студенти технікуму одержують відповідну 

підготовку, що забезпечує їм можливість продовження навчання на споріднених 

факультетах  вищеназваних навчальних закладів. 

Методична робота в технікумі базується на досягненнях науки і техніки, 

передовому педагогічному досвіді, аналізі навчально-виховного процесу і 

направлена на підвищення педагогічної майстерності інженерно-педагогічних 

кадрів, впровадження ними сучасних інформаційних технологій, забезпечення 

орієнтації студента на самостійну роботу, оволодіння методами дистанційного 

навчання. 

Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до діючих 

нормативних документів: 

 Умови прийому до закладів фахової передвищої освіти України, затверджених  

наказом МОН; 

 Положення про Приймальну комісію затвердженого наказом МОН; 

 Положення про Приймальну комісію затвердженого наказом технікуму; 

 Правила прийому до Київського технікуму електронних приладів. 

Середній конкурс абітурієнтів на одне місце регіонального замовлення становив 

1.22 

В 2020 р. за  рахунок регіонального замовлення прийняття на І курс денного 

відділення 120 студентів. Регіональне Замовлення виконане.  



На контрактній основі на І курс денного відділення прийнято 23 студента, на ІІ 

курс денного відділення 11 студентів. Всього в 2020 р. в технікум прийнято 154 

студенти. 

Практичне навчання студентів ведеться на основі «Положення про проведення 

практики студентів», у відповідності з освітньо-професійними програмами, 

навчальними планами і графіками  освітнього процесу. 

Технологічна і переддипломна практики студентів проводяться в установах, 

підприємствах і організаціях України. 

Наявне обладнання кабінетів та лабораторій та навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін дозволяють в повному обсязі забезпечити 

проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять. 

Всі студенти проходять навчання та практику також в лабораторіях 

комп’ютерної техніки. Вся наявна техніка знаходиться в робочому стані. 

Лабораторії працюють в дві зміни. В лабораторіях комп’ютерної техніки 

використовується  35 прикладних програм.  

Всі навчальні приміщення обладнані відповідно вимогам, забезпечені меблями, 

методичними посібниками. 

Книжковий фонд бібліотеки складає понад 62 тисячі примірників навчальної, 

нормативної, художньої літератури і 22 періодичних видання. В бібліотеці є 

книгосховище і читальний зал на 45 місць. 

При складанні плану виховної роботи враховуються сучасні вимоги щодо 

національного виховання. Для проведення виховних заходів використовуються 

різноманітні форми. 

В технікумі регулярно проходять тижні відділень, предметних комісій, окремих 

предметів. Всі ці заходи супроводжуються виставками, доповідями, КВК, 

конкурсами «Кращий за професією», концертами тощо. 

З звітному році проводились виставки творчих робіт студентів всіх 

спеціальностей, конкурси стінних газет, конкурси: 

-  кращий програміст по двом рівням; 

-  кращий токар; 

-  кращий слюсар; 

-  кращий радіомонтажник; 

-  конкурс  «Бізнес-леді»; 

-  конкурс читців по зарубіжній та українській літературі. 

Проводилися різні заходи до Дня радіо, Дня машинобудівника, Дня бухгалтера, 

Тиждень безпеки руху. 

Працюють лекторії: 

 будуємо Україну – Європейську демократичну державу 

 з історії визвольного руху на Україні; 

 з питань правової культури; 

 з проблем здорового способу життя. 

Студенти технікуму постійно беруть участь у районних та міських заходах. 

Проводяться традиційні Шевченківські свята і Міжнародний день рідної мови, 

День знань, День Української писемності та мови, День Перемоги, День 

працівника освіти, Міжнародний день студентів, День пам’яті героїв війни, День 

пам’яті жертв голодомору 

 

 



Відділення готують і проводять професійні свята по своїм спеціальностях:  

- день машинобудівника; 

- день працівника стандартизації та метролога; 

- всесвітній день телекомунікацій. 

- день бухгалтера. 

- день програміста. 

Проводяться заходи по правовому вихованню студентів. 

В звітному періоді, як і завжди, приділялася велика увага організації поза- 

аудиторної роботи студентів, яка вважається невід’ємною частиною навчально-

виховного процесу. 

Як наслідок цілеспрямованої єдності навчальної, самостійної і позааудиторної 

роботи студентів, можна вважати успішні виступи наших студентів в усіх 

олімпіадах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, які проводять МОН 

України, громадські організації м. Києва, Рада директорів закладів фахової 

передвищої освіти , міські методичні об’єднання викладачів технікумів. 

Студенти технікуму регулярно займають призові місця на виставках технічної і 

художньої творчості. 

Теоретична та практична підготовка студентів  дозволяє їм  конструювати 

прилади, що не мають промислових аналогів та варті призових місць на виставках 

технічної творчості і професійних конкурсах, які проводить МОН України і Рада 

директорів закладів фахової передвищої освіти м. Києва. 

На базі технікуму регулярно проводяться загальноміські та всеукраїнські 

засідання методичних об’єднань викладачів, олімпіади, конкурси. 

Студентам забезпечена можливість регулярно займатися художньою 

самодіяльністю та спортом. 

Творчі колективи студентів технікуму займають призові місця в районних, 

міських і організованих Радою директорів закладів фахової передвищої освіти 

конкурсах. 

Спортивне життя  КТЕП багате спортивними традиціями.  

Силами адміністрації технікуму збережена, реставрована та удосконалена  

спортивна база технікуму. 

Поруч з  щоденними плановими заняттями з фізичного виховання 

постійно працюють різноманітні спортивні секції:  волейбол, баскетбол ( стрітбол), 

легка атлетика, шахи, настільний теніс, пауерліфтінг та футбол, бадмінтон.  

Жоден студент технікуму не лишається без уваги циклової комісії фізичного 

виховання. У технікумі кожен рік проводяться змагання серед навчальних груп на 

першість технікуму з наступних видів: стрибків у висоту з розбігу, стрітболу, 

настільного тенісу, шахів та футболу. З кращих спортсменів формуються  команди, 

які захищають честь технікуму на міських та районних змаганнях. Переможців 

змагань заохочують грошовими преміями, та цінними подарунками. 

Печерська районна у місті києві державна адміністрація проводить щорічну 

Спартакіаду серед студентів технікумів Печерського району “ Під золотими 

куполами Печерська “, з п’яти видів спорту, в якій технікум традиційно відповідає 

за забезпечення та проведення змагань з баскетболу.   

 

     В технікумі велика увага, в зв’язку з неповноліттям студентів, приділяється 

організації студентського самоврядування. Студенти введені до складу 

педагогічної ради технікуму. Питання стипендіального забезпечення, поселення в 



гуртожиток, матеріальна допомога, заохочення та покарання студентів 

узгоджуються з відповідними органами студентського самоврядування. 

Всі питання організації побуту та дозвілля в гуртожитку вирішуються 

студентською радою  гуртожитку. 

При прийомі на роботу та навчання в технікумі проводяться ввідні інструктажі з 

питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, протипожежної профілактики. 

Інструктажі з безпеки життєдіяльності з студентами проводяться перед 

початком кожного семестру і перед початком канікул. 

Проведені заняття з усіма учасниками навчального процесу, які пов’язані з 

роботою в лабораторіях, кабінетах і майстернях по 36-годинній  програмі і 

прийняті заліки з охорони праці. Регулярно оновлюються інструкції з охорони 

праці та протипожежної профілактики. 

В посадових інструкціях всіх працівників технікуму включені розділи «Охорона 

праці та безпека життєдіяльності». 

В усіх лабораторіях, кабінетах, майстернях виконуються вимоги «Правил 

пожежної, електро- і радіаційної безпеки в Україні» і забезпечені безпечні умови 

праці. 

В звітному періоді велика увага приділялась оновленню і поліпшенню 

матеріальної бази. 

Оновлення матеріально-технічної бази проводиться в основному за рахунок       , 

коштів, які надходять від зарахованих на контрактних умовах навчання студентів 

та інших платних послуг. 

В звітному періоді велика увага приділялась інформатизації навчального 

процесу і діловодства в технікумі. 

Всім студентам забезпечений доступ до інтернету в технікумі, а також в кожній 

кімнаті гуртожитку. 

Весь облік, звітність проводяться на базі інформаційних технологій. 

В бібліотеці працює електронний каталог, є в наявності «електронні» книжки. 

На протязі року була поповнена бібліотека навчальною літературою та 

періодичними виданнями. 

Проводились роботи по розширенню матеріальної бази для розвитку 

інформаційних технологій. 

Проведені косметичні ремонти  аудиторій, коридорів, туалетів, навчального 

корпусу і приміщень гуртожитку. 

Проведені поточні ремонти інженерних мереж технікуму і гуртожитку. 

В гуртожитку капітально відремонтовані санвузли, душові, пральні, закуплено 

меблі для жилих кімнат. 

Загальна площа будівель і споруд технікуму складає 24159 кв. м. 

Навчальна площа 13840 кв. м. 

В навчальних корпусах розміщені і належним чином обладнані 31 кабінет і      

12 лабораторій. 

Технікум має спортивний комплекс, навчально-виробничі майстерні, бібліотеку 

з читальним залом, гуртожиток на 300 місць, актову залу. 

Рівень фінансово-економічного становища технікуму стабільний. 

 

Технікум не має заборгованості по заробітній платі, стипендії та іншим 

платежам. 

Всі укладені технікумом договори з різних напрямів діяльності виконуються. 



Положення колективного договору в технікумі виконується. 

Адміністрація в своїй роботі дотримується чинного законодавства, працює над 

удосконаленням системи управління, зміцненням трудової  та договірної 

дисципліни, підвищення якості підготовки спеціалістів. 

Щотижнево ці питання обговорюються на адміністративній раді технікуму. 

Вся адміністрація технікуму докладає зусиль до ефективного використання 

державного майна. Всі навчальні площі використовуються за своїм призначенням. 

 

Директор технікуму                       А.К. Похресник 

 


