
Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої

та інноваційної діяльності
ДВІ в «КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ»

У відповідності до Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 

2021 року, перспективи розвитку навчально-виховної роботи коледжу 

спрямовані на підвищення якості і конкурентоспроможності, вирішення 

завдань, що стоять перед національною системою освіти у нових економічних і 

соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній 
простір.

Основні напрями діяльності:

- здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка 

забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» і відповідає стандартам вищої освіти;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 
фахівців з вищою освітою;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 

працевлаштуванню випускників;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, їх атестація, 
просвітницька діяльність;

-  модернізацію структури, змісту і організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу та виконання наказів Міністерства освіти і науки 
України;

-  продовження інформатизації та комп'ютеризації навчально -  виховного
» •

процесу;

-  вдосконалення моніторингу якості освітніх послуг з кожної навчальної 

дисципліни зі спеціальності, відділенням коледжу з урахуванням потреб 
суспільства;

-  постійний моніторинг якості освіти на всіх рівнях (група, курс, 

відділення, коледж) за участю студентів, батьків, представників громадських 

організацій з оцінюванням діяльності та оприлюднення його результатів;



удосконалення форм і методів роботи з обдарованими студентами.

-  забезпечення освітнього процесу методичною літературою та 
посібниками;

поновлення комп’ютерного програмного забезпечення дисциплін за 
рахунок спеціалізованих комп’ютерних програм;

втілення плану національно-патріотичного виховання студентської 

молоді, посилення мовної, інформаційної, економічної та правової підготовки 
студентів;

підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних 
інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;

укріплення партнерських зв’язків з підприємствами та 

організаціями з метою коригування освітнього процесу та вивчення передових 
технологічних процесів;

залучення студентів і викладачів коледжу до участі у творчих 

конкурсах, виставках, конференціях з метою розвитку професійної 
майстерності;

вдосконалення тематики курсового та дипломного проектування з

урахуванням потребами підприємств та втілення реальних завдань

підприємств, досягнень сучасної науки, техніки, технологій та пропозицій голів 
ДЕК.

запровадження комп ютерні програми при проведенні практичних 
та лабораторних робіт.

забезпечення та організацію самостійної роботи студентів коледжу;

впровадження системи національного виховання, забезпечення 

фізичного, морального, культурного і духовного розвитку студента, 

формування соціально-зрілої творчої особистості, громадянина України;

створення цілісної моделі виховної системи на основі 
громадянських та загальнолюдських цінностей;

забезпечення умов для самореалізації студента відповідно до його 
здібностей, суспільних та власних інтересів;



розвиток системи студентського самоврядування, підтримка 
ініціативної студентської молоді коледжу.

отримання студентами знань та умінь протистояння 

маніпулятивним технологіям мас-медіа, підвищення медіа компетентності, 

зростання особистості людини в умовах відкритого громадянського 
суспільства;

розвиток соціальної активності та відповідальності особистості 

через включення вихованців у процес державотворення, реформування 
суспільних стосунків.

-  проведення заходів з формування здорового способу життя, 

необхідності позбавлення шкідливих звичок, профілактики правопорушень, 
алкоголізму, наркоманії, СНІДу.

організація взаємодії з батьківським комітетом щодо формування 

основ соціальної адаптації та життєвої компетентності молоді, всебічного 

зміцнення зв'язків між родинами, коледжем і громадськістю з метою 

встановлення єдності їх виховного впливу на студентство, залучення до 

організації дозвілля і оздоровлення, підвищення відповідальності за розвиток і 
виховання студентів коледжу.
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