
 
 

                                                                                                             
 
 

 
 

Програма  конференції 
з  енергозбереження «Енергоефективний заклад  освіти: нова генерація» 

 (спільний захід профтехосвіти Дніпропетровщини з Енерго-інноваційним Хабом 
Придніпровської державної  академії  будівництва та архітектури). 

Місце проведення: НМЦ ПТО у Дніпропетровській області 
Дата:  29.11.2022  
Початок:  об 09.30 
Форма проведення: онлайн: відео-зв’язок за посиланням: https://meet.google.com/pyz-qrvg-rbj 
Учасники:  
-   працівники навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області; 
-  фахівці енерго-інноваційного Хабу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури  

(ПДАБА);       
-   педагоги, здобувачі професійно-технічної освіти Дніпропетровщини; 
-   працівники навчально-практичного центру відновлювальної енергетики Дніпровського центру 
     професійно-технічної освіти; 
-   викладачі загальної освітньої підготовки закладів професійної(професійно-технічної)освіти області;  
Порядок денний: Про шляхи реалізації політики енергозбереження і енергоефективності  у 
профтехосвіті Дніпропетровської області. 
 
09.00-09.30 Реєстрація  учасників  

 
Андрій Красильніков, 
методист НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області 

10.00-10.10 Вступне слово: 
, 
 
 

Віктор Василиненко, директор 
навчально-методичного центру 
профтехосвіти  у 
Дніпропетровській області  

10.10-10.20 Вступне слово Олена Коваль, директорка 
Придніпровського науково-
освітнього інституту 
інноваційних технологій в 
будівництві ПДАБА  

10.20-10.30 Вступне слово Катерина Мірошниченко, 
експерт ГО «Міжнародна 
фундація розвитку», голова 
ВАПП 

10.30-10.40 «Про участь профтехосвіти Дніпропетровської  
області  у програмах з енергозбереження та 
енергоефективності України та ЄС». 

Андрій Красильніков, 
методист НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області 

10.40-10.50 «Про можливості енерго-інноваційного ХАБу 
Придніпровської державної  академії будівництва та 
архітектури.  Шляхи налагодження співпраці  з  
навчальними закладами»    

Євген Юрченко, керівник 
Енерго-інноваційного Хабу 
ПДАБА 

10.50-11.00 «Про професійне навчання за мікрокваліфікаціями» Сергій Сороквашин, 
заступник директора 
Дніпропетровського  центру 
ПТО ДСЗ, експерт ЄФО 

https://meet.google.com/pyz-qrvg-rbj


 

11.00-11.10 «Про досвід розроблення короткострокових освітніх 
програм з енергозбереження» 

  Тетяна Дрімко, методист, 
викладач професійно-
практичної підготовки 
Дніпровського регіональног 
центру професійно-технічної 
освіти.  

11.10-11.20 «Про можливості навчально-практичного центру 
відновлювальної енергетики Дніпровського центру 
професійно-технічної освіти. Шляхи налагодження 
співпраці з іншими навчальними закладами області»  
 

Сергій Зуєнко, старший 
майстер Дніпровського центру 
професійно-технічної освіти 

11.20-11.30 Про особливості підготовки робітників професій 
енергоефективного і енергозберігаючого напрямку в 
Криворізькому центрі підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів будівельної галузі з професій 
монтажники складальники метало- пластикових 
конструкцій, монтажники систем утеплення 
будівель 

Світлана Плєшакова, майстер 
виробничого навчання 
Криворізького центру 
підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів будівельної 
галузі 

11.30-11.40   Про досвід навчально-методичного  центру  
  профтехосвіти у Дніпропетровській області з  
  організації просвітницьких і організаційних  заходів  
  з  енергозбереження і енергоефективності  

Тетяна Мавдрик, методист 
НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області 

11.40-12.00   Обговорення матеріалів  учасники 
12.00-12.10 Підбиття підсумків Євген Юрченко  

Андрій Красильніков  
 


