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Основні завдання програми 

Головна мета колективу коледжу – створити умови для розвитку і 

самореалізації кожного студента, формування покоління, здатного навчатися 

впродовж життя, створювати і розвивати цінності  громадянського суспільства, 

формування особистості професіонала-патріота і громадянина України. Для її 

реалізації стратегічним планом розвитку є концепція діяльності коледжу. 

Перед колективом стоїть завдання не лише вижити у сучасних складних 

умовах, у період реформування системи вищої освіти, а й впевнено 

розвиватись, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за час існування 

навчального закладу, впроваджувати євро стандарти освіти, забезпечувати 

конкурентоспроможність коледжу. 

Для цього необхідні:  

 відповідні кадри;  

 ефективна організація освітнього процесу;  

 створення в навчальному закладі сучасного освітнього простору, який 

передбачає надання якісної освіти студентів;  

 зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази;  

 забезпечення набору студентів;  

 працевлаштування випускників;  

 гідне фінансування;  

 збереження традицій та підтримка нових ініціатив, які презентують 

коледж та створюють йому позитивний імідж;  

 розвиток сучасної системи підвищення кваліфікації для викладачів 

коледжу.  

Враховуючи зміни в законодавстві, нам важливо зберегти та розширити 

напрями діяльності закладу, а також створити канали інформаційного обміну з 
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навчальними закладами іноземних держав, розпочати роботу по міжнародному 

співробітництву.  

Удосконалення системи управління коледжем 

Кадрова політика: 

 забезпечення прозорості діяльності коледжу та його структурних 

підрозділів;  

 підтримка ділової та демократичної атмосфери у стосунках між 

працівниками;  

 регулярне проведення соціологічного опитування студентів та викладачів 

щодо якості організації освітнього процесу, роботи структурних 

підрозділів та їх керівників, умов праці, проживання в гуртожитку тощо;  

 заохочення до професійного зростання працівників (позачергова 

атестація, підвищення на посадах, стажування, участь у Всеукраїнських і 

міжнародних конкурсах професійної майстерності тощо);  

 постійне удосконалення рейтингового оцінювання діяльності 

педагогічних працівників коледжу; 

 збільшення до 2022 року кількості педагогічних працівників вищої та 

першої кваліфікаційних категорій серед викладачів коледжу з 50% до 

55% та викладачів-методистів з 12% до 15%; 

 збільшення кількості викладачів-магістрів за рахунок прийому молодих 

спеціалістів та навчання викладачів коледжу у вищих навчальних 

закладах ІІІ-ІV рівня акредитації; 

 дотримання вимог чинного законодавства, які регламентують питання 

охорони праці та забезпечення гарантії трудових прав і свобод 

працівників, захист їх інтересів та прав;  

 збереження кадрового балансу досвідчених і молодих викладачів;  

 використовувати систему наставництва для молодих фахівців;  

 сприяння збереження в колективі здорової, доброзичливої атмосфери, 

бажання сумлінно працювати;  
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 дотримання норм професійної етики;  

 сприяння підвищення рівня суспільної активності профспілкової 

організації.  

Удосконалення освітнього процесу та  

навчально-методичної роботи 

Освітню діяльність спрямувати на використання основних положень 

Закону України «Про освіту», розробку внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності коледжу. 

Освітній процес націлений на реалізацію науково-методичної проблеми, 

над якою працює коледж: «Інноваційні технології та методи особистісно-

орієнтованого підходу до підготовки конкурентоспроможного фахівця». 

Для цього необхідно:  

 здійснення аналізу наявних навчальних планів і програм коледжу з метою 

їх систематизації, узгодження, актуалізації змісту відповідно до сучасних 

потреб економіки; 

 доукомплектування навчальних кабінетів загальноосвітньої підготовки, 

зокрема, «Біології», «Фізики та астрономії» наочними посібниками, 

муляжами, стендами та моделями фізичних приладів; 

 збільшення бібліотечних фондів підручниками з «Іноземної мови», 

«Астрономії», посібниками спеціальної та додаткової літератури; 

 осучаснення умов для всебічного розвитку обдарованої молоді через 

систему гурткової роботи;  

 надання індивідуальної допомоги студентам через систему предметних 

консультацій;  

 впровадження в освітній процес інтерактивних форм і методів навчання, 

нових ІКТ;  

 здійснення психолого-педагогічного просвітництва батьків з проблем 

навчання та виховання студентів;  
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 сприяння розвитку партнерського співробітництва між викладачами та 

студентами, формувати у студентів усвідомлене ставлення до навчання;  

 дотримання принципів педагогічної свободи викладача;  

 продовження роботи над створенням електронних варіантів методичного 

супроводу навчальних дисциплін;  

 реалізація заходів щодо вдосконалення якості самостійної роботи 

студентів; 

 підвищення рівня комп'ютеризації освітнього процесу; 

 підвищення якості освітніх послуг та забезпечення їх відповідності 

національним фаховим стандартам; 

 посилення ролі практичного навчання в коледжу шляхом залучення до 

процесу викладання практикуючих фахівців з відповідних напрямів 

підготовки; 

 проведення щорічних олімпіад з провідних навчальних предметів та 

дисциплін, семінарів-практикумів, практичних занять, конференцій серед 

викладачів та студентів, конкурсу «Кращий за професією» та інші. Брати 

участь   у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, у обласних та міських; 

 підготовка акредитаційних справ та проходження акредитації 

спеціальностей у 2019 році: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 071 «Облік і оподаткування», 181 «Харчові технології» у 

2019 році; 

 підготовка ліцензійної справи для відкриття нової спеціальності 

«Технологія переробки, консервування та зберігання м’яса» у 2020 році. 

Розвиток студентського самоврядування  

та молодіжна політика 

 сприяння діяльності органів студентського самоврядування, надання їм 

необхідної фінансової підтримки;  

 формування у студентів активної громадянської позиції, лідерських 

якостей;  
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 підтримка та реалізація студентських ініціатив з питань організації 

освітнього процесу, культурно-мистецької, творчої, спортивної, наукової 

та волонтерської діяльності;  

 пропаганда здорового способу життя, занять фізичною культурою, 

спортом, музичним та образотворчим мистецтвом, хореографією;  

 створення студентського штабу профорієнтаційної роботи, активне 

залучення студентів до профорієнтації під час переддипломної практики.  

 

Профорієнтаційна робота та працевлаштування випускників 

 посилення й урізноманітнення форм проведення професійної орієнтації 

учнів шкіл і ПТНЗ, їх батьків і громадськості; 

 продовження практики закріплення за школами, ПТНЗ міста та області 

викладачів коледжу для проведення дієвої профорієнтаційної роботи; 

 регулярні інформування у засобах масової інформації, на сайті коледжу 

досягнення викладачів та студентів, висвітлення переваг навчання у ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації, надання інформації про спеціальності, з яких 

коледж готує фахівців; 

 організація «Днів відкритих дверей», зустрічей студентів коледжу, його 

випускників з учнями шкіл і ПТНЗ; 

 організація спільних заходів, інтелектуальних конкурсів, спортивних 

змагань студентів коледжу й учнів шкіл; 

 оновлення кожного року пакету інформаційно-рекламних матеріалів 

технікуму та сувенірів з атрибутикою коледжу; 

 удосконалення роботи підрозділу щодо сприяння працевлаштуванню 

студентів, поповнення інформаційного банку даних вакансій 

підприємств, взаємодія з обласним центром зайнятості, з підприємствами 

для сприяння випускникам у плануванні власної кар'єри, відкритті 

власної справи; 

 продовження практики двосторонніх зв'язків з ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації: Харківський державний університет харчування та торгівлі; 
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Київський національний економічний університет, Київський 

національний університет харчових технологій, Одеська національна 

академія харчових технологій, Полтавський університет економіки і 

торгівлі, Центральноукраїнський технічний університет та ПТНЗ 

м. Кропивницького та області; 

 систематична участь у заходах, що проводяться обласним, міським 

центрами зайнятості та відділом сім’ї та молоді міської ради 

м. Кропивницький; 

 участь в організації та проведенні на базі коледжу зовнішнього 

незалежного оцінювання для випускників шкіл та ПТНЗ. 

Виховна робота 

 продовження діяльності педагогічного колективу, спрямованої на 

розвиток духовності, впровадження демократичних цінностей, реалізацію 

студентських ініціатив у виховній роботі, базуючись на концепції 

національно-патріотичного виховання студентської молоді та Державної 

цільової соціальної програми «Молодь України»; 

 розвиток студентського самоврядування, яке забезпечує захист прав та 

інтересів студентів, сприяє вирішенню соціальних, економічних та 

культурно-освітніх проблем; 

 розвиток волонтерського руху, залучення студентів до участі у проектах: 

«Зірка пам’яті», «Без поваги до старших немає майбутнього», «Любіть 

своє місто, любіть Україну! Всі ми – велика родина!»; 

 продовження співпраці з такими громадськими організаціями: «Червоний 

хрест», обласним центром дитячої та юнацької творчості, обласною 

універсальною науковою бібліотекою імені Д.Чижевського та обласною 

бібліотекою для юнацтва імені Є.Маланюка, музеями міста та області, 

соціальними та психологічними службами, громадськими і  благодійними 

організаціями з питань гуманізації виховання та навчання студентів; 

 підтримання тісного зв’язку із Молодіжним парламентом та Молодіжною 

радою м. Кропивницький; 
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 проведення виховної роботи зі студентською молоддю на основі 

вивчення кращих традицій українського народу, його історичної 

спадщини; 

 продовження навчально-дослідницької роботи студентів із  вивчення 

історії рідного краю, та до занять у предметних гуртках, спортивних 

секціях, художній самодіяльності. 

Соціально-економічний розвиток коледжу 

 взаємодія адміністрації коледжу та первинної профспілкової 

організації в процесі розробки та реалізації колективного договору та 

інших документів; 

 соціальна підтримка незахищених категорій студентської молоді; 

 покращення медичного обслуговування та умов відпочинку 

працівників і студентів коледжу, а також членів їхніх сімей;  

 розвиток соціальної та спортивної інфраструктури; 

 створення умов для здобуття якісної освіти особами з особливими 

фізичними потребами;  

 забезпечення норм охорони праці й техніки безпеки в усіх видах 

діяльності; 

 забезпечення дієвого контролю за якістю надання освітніх послуг в 

коледжі; 

 забезпечення належних умов праці, вдосконалення системи оплати 

праці і матеріального стимулювання всіх категорій працівників 

коледжу; 

 сприяння розширенню спектра та кількості соціальних стипендій, 

премій, інших форм заохочення та матеріальної підтримки студентів 

та працівників. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

освітнього процесу 

Постійними завданнями з матеріально-технічного забезпечення 
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навчально-виховного процесу вважати: 

 роботи із поповнення бібліотечного фонду, в тому числі електронними 

підручниками та навчальними посібниками; в 2020 році довести їх 

загальний фонд до 32,8 тисяч примірників; 

 поповнення та оновлення матеріально-технічної бази сучасними 

навчально-лабораторними стендами, приладами, комп'ютерною 

технікою, програмним забезпеченням; 

 залучення інвестицій та ресурсів для інформатизації освітнього процесу, 

обладнання аудиторій відеотехнікою та мультимедійними комплексами, 

розширення мережі Wi-Fi в навчальних аудиторіях, бібліотеці;  

 підтримка в належному робочому стані приміщення коледжу та 

прилеглої території; 

 оновлення водопроводу, тепломережі, електропроводки і заземлюючих 

пристроїв; 

 оновлення фасаду навчального корпусу та центрального майданчику 

коледжу; 

 оснащення ремонтним інвентарем та інструментами господарської 

частини; 

 проведення щорічного поточного ремонту аудиторій, кабінетів, 

лабораторій; 

 підтримка належних естетичних і санітарно-гігієнічних умов перебування 

студентів і працівників коледжу у навчальному корпусі. 

Головним завданням фінансово-господарської діяльності є виконання 

бюджету коледжу, планове, зважене управління витратною частиною бюджету, 

пошук шляхів економії коштів та збільшення розмірів спеціального фонду. 

Реалізація програми сприятиме 

 формуванню сучасної системи підготовки фахівців для освітньої, 

соціальної та економічної галузей;  

 модернізації навчально-матеріальної та спортивної бази коледжу;  
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 створення сучасного освітнього простору комфортного для навчання та 

розвитку здібностей студентів, викладачів та працівників закладу.  

Вважаю, що завдяки спільній праці, взаєморозумінню і повазі можна 

створити сильний колектив, який пам’ятає свою історію, традиції; усвідомлює 

новітні вимоги освітнього та професійного простору; орієнтується на потреби 

молоді і розвивається.  

Запропонована Вашій увазі програма є логічним продовженням тих 

кроків, які ми з вами вже не один рік робимо і впевнено формуємо 

сучасний навчальний заклад, який буде привабливим для абітурієнтів, 

місцем розвитку і зростання для студентів і школою майстерності та 

теплим родинним колом для працівників. 

 


