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В умовах сьогодення ми стоїмо на порозі великих 
змін в системі освіти України. Для того щоб пройти 
цей складний для технікуму шлях, нам необхідно 
об’єднати усі наші зусилля і активізувати можливості 
для посилення конкурентоспроможності та підняття 
іміджу нашого навчального закладу.  

Ми маємо прекрасні традиції, досвідчений 
колектив та неймовірних студентів! Потрібно самим 
творити своє майбутнє, бути господарями нашого 
навчального закладу. Напротязі багатьох років наші 
студенти ставали провідними, висококваліфікованими 
фахівцями різних галузей виробництва, тому ми на 
вірному шляху!  
      Мої відносини з технікумом почалися зі 
студентства, по завершенню здобуття вищої освіти 
повернувся вже викладачем, працював головою циклової 
комісії професійно-практичної підготовки, завідувачем 
механічного відділення. Вважаю необхідним прикласти 
усіх зусиль для збереження славних традицій та 
примноження кращих досягнень нашого навчального 
закладу. Переконаний, що успішна діяльність 
навчального закладу може бути тільки за умови 
гармонійного поєднання якісної організації освітнього 
процесу та забезпечення інтересів усіх його учасників. 

У зв’язку з цим хочу запропонувати Вашій увазі 
програму розвитку технікуму та представити чіткий 
курс, а не давати порожні обіцянки, які неможливо 
виконати. Як кандидат на посаду директора, 
реалізацію програми бачу в таких напрямах: 
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Пріоритети розвитку: 
 
 побудова освітнього процесу на засадах взаємної 

поваги і партнерства здобувачів фахової передвищої 
освіти та адміністрації, педагогічних та інших 
працівників технікуму, як закладу фахової передвищої 
освіти; 
 створення освітнього середовища, орієнтованого 

на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової 
передвищої освіти, включаючи надання можливостей 
для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 
 заохочення здобувачів фахової передвищої освіти 

до ролі автономних і відповідальних суб’єктів 
освітнього процесу; 
 підвищення якості освітніх послуг за усіма 

ліцензованими спеціальностями, в призмі виконання 
державного замовлення, та забезпечення їх 
відповідності Закону України «Про фахову передвищу 
освіту»; 
 формування висококваліфікованого, творчого 

викладалького складу; 
 створення умов для постійного підвищення рівня 

кваліфікації викладацького складу; 
 розвиток матеріально-технічної бази в 

відповідності до сучасних вимог; 
 удосконалення взаємодії технікуму з іншими 

навчальними закладами України. 
 
Принципи розвитку: 

 

 відповідність якості підготовки молодших 
спеціалістів / фахових молодших бакалаврів потребам 
економіки держави, регіону та суспільства; 
 впровадження у освітній процес нових, 

прогресивних педагогічних технологій, науково-
методичних досягнень; 
 досягнення ефективності, результативності та 

економічності діяльності; 
 поглиблення, на рівні з практичною 

направленістю навчання, використання мультимедіа-
техніки; 
 впровадження демократичних методів співпраці у 

всіх сферах діяльності. 
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Досягнення та високий рівень навчального закладу 
починається з міцного фундаменту- колективу, 
ефективність роботи якого досягається в 
сприятливій  психологічній атмосфері, 
доброзичливих взаємовідносинах.  

 
Першочерговим для себе бачу: 
 забезпечення підвищення рівня кваліфікації 

педагогічних працівників технікуму відповідно Закону 
України «Про фахову передвищу освіту»; 
  сприяти удосконаленню рейтингового 

оцінювання дільності співробітників технікуму, а 
відповідно і стимулювати їх до саморозвитку і 
самовдосконалення. Реалізація даного напряму дасть 
змогу підвищити якісний склад педагогічних 
працівників та співробітників, реалізувати творчі 
ініціативи, досягти кожним викладачем високої 
педагогічної майстерності; 

 кадровий потенціал технікуму можливо 
розширювати не лише за рахунок досвідчених 
інженерно-технічних працівників галузі, але й за 
рахунок перспективних студентів технікуму, які 
можуть отримати вищу освіту з метою подальшої 
викладацької діяльності; 
 навчальний рік почати з розроблення «Кодексу 

корпоративної культури», в якому будть сформовані 
основні принципи взаємовідносин в технікумі, 
зокрема: відкритості, морально-етичних і духовно-
патріотичних цінностей; 
 посилити роль трудового колективу технікуму та 

студентського самоврядування у процесі управління 
навчальним закладом, розглядати пропозиції колективу 
щодо покращення роботи, здобуття нових досягнень; 
 підтримка органів студентського самоврядування, 

зокрема студентських ініціатив щодо організації та 
проведення конкурсів, тематичних заходів для 
підвищення рівня навчання, веселого відпочинку та 
активного дозвілля;  
 осучаснити інструкції посадових обов’язків з 

метою чіткого їх розмежування та ефективного їх 
виконання; 
 оперативно та в рамках закону реагувати на 

виявлення корупції, буллінгу та мобінгу, як проявів 
нетолерантного відношення до колег та студентів. 
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Інноваційний освітній простір є головним 
показником  модернізованого, престижного 

навчального закладу.  
  

     Пропоную:  
 новий підхід до надання освітніх послуг, їх 

адаптація до потреб ринку праці та суспільства, 
трансформація сучасних педагогічних досягнень і 
розробок у практичну діяльність, застосування рішень 
організаційно-технічного, виробничого чи 
адміністративного характеру, що істотно поліпшують 
якість надання освітніх послуг; 
 удосконалення ефективної власної нормативно-

правової бази, на основі діючого законодавства, перш 
за все для навчально-методичного та виховного 
процесів, фінансово-господарської діяльності; 
 обов’язкове періодичне проведення внутрішнього 

моніторингу якості освітньої діяльності для 
забезпечення дотримання академічної доброчесності 
працівниками технікуму та здобувачами фахової 
передвищої освіти, у тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення порушень академічної 
доброчесності;  
 поглиблення інтеграційної підготовки 

випускників технікуму шляхом взаємодії з 
відповідними ВНЗ вищого рівня акредитації. Це, перш 
за все, надання можливості нашим випускникам 
навчатись на вищому освітньо-кваліфікаційному рівні, 
зі скороченим терміном навчання, при одночасному 
збереженні головного нашого призначення – підготовка 
конкурентоспроможного, висококваліфікованого фахів-
ці за рівнем «молодший спеціаліст / фаховий молодший 
бакалавр»; 
 посилити роль практичної компоненти навчання 

шляхом проходження виробничої (технологічної) 
практики студентами на реальних робочих місцях; 
 з метою узгодження, систематизації, актуалізації 

здійснювати періодичний аналіз навчальних планів і 
програм дисциплін у відповідності з вимогами галузей 
економіки регіону та потребами суспільства; 
 проводити процедуру апробації варіативної 

компоненти освітньо-професійної програми дисциплін 
навчальних планів, враховуючи розвиток та потребу 
галузі. 
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 за декілька років розробити програму дуальної 
освіти в технікумі, що дасть можливість залучати до 
навчання більше абітурієнтів, покращити якість 
підготовки фахівців та інтегрувати їх у виробництво. 
Маємо вивчати питання залучення додаткового 
фінансування для розвитку матеріально-технічної 
бази технікуму; 
 вивчити можливість, та прикласти усіх зусиль 

для відкриття нових спеціальностей;  
 продовжити діяльність педагогічного колективу 

спрямовану на розвиток духовності, впровадження 
демократичних цінностей, реалізацію ініціатив 
студентського самоврядування у освітньому процесі; 
 розвивати студентське самоврядування, що 

забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє 
вирішенню соціальних, економічних та культурно-
освітніх проблем; 
 виховну роботу зі студентською молоддю і в 

подальшому проводити на основі вивчення кращих 
традицій українського народу, його історичної 
спадщини, формування високої патріотичної 
свідомості, поваги до державних символів України, 
пропоганди здорового способу життя, сприяння 
викоріненню шкідливих звичок; 
 враховуючи тенденцію скорочення чисельності 

абітурієнтів, посилити та урізноманітнити форми 
проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 
шкіл, їх батьків та громадськості, зокрема: 
 зважаючи на те, що освітній процес 

переорієнтовується на профільну освіту 
презентувати спеціальності в загальноосвітніх 
навчальних закладах, проводити виїздні заходи, 
лекції, відкриті заняття; 

 поглибити залучення до профорієнтаційної 
роботи засобів масової інформації; 

 з нового навчального року змінити підхід до 
проведення «Дня відкритих дверей» в технікумі. 
Необхідно залучати майбутніх абітурієнтів до 
проведення цікавих досліджень на лабораторному 
обладнанні технікуму. 
 підтримувати діяльність спортивних гуртків, 

для збільшення спортивних здобутків, збереження 
кращих спортивних традицій та підвищення 
конкурентоздатності навчального закладу. 
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Сучасний навчальний заклад  неможливий без 
забезпечення комфортних умов для навчання, 

праці та відпочинку. 
 
 Головними завданнями бачу: 

 утримання у належному стані будівель і споруд, 
створення сприятливих умов для навчання та 
соціально-побутових умов постійно проводити ремонт 
матеріально-технічної бази та гуртожитків; 
 продовжити впровадження енергоефективних 

технологій, зокрема заміну вікон на енергоефективні, 
електротехнічного обладнання та світильників в 
навчальному корпусі, майстернях та гуртожитках; 
 для забезпечення якості освітнього процесу та 

крокування «в ногу з часом» провести оновлення 
мультимедіатехніки; 
 розглянути можливість забезпечення кабінетів 

української та іноземної мови засобами аудіювання 
для якісного вивчення мов та підготовки до ЗНО; 
 для забезпечення належних умов проживання в 

гуртожитках проводити ремонти кімнат та 
оновлювати меблі; 
 здійснювати заходи зі збереження енергетичних 

ресурсів навчального закладу; 
 своєчасно проводити виплату заробітної плати, 

стипендії, оплату податків, розрахунки з фінансовими 
і банківськими установами, оплату комунальних 
послуг, тощо. 

Першочерговим завданням фінансово-господар-
ської діяльності є виконання бюджету технікуму, 
планове, зважене управління витратною частиною 
бюджету, пошуки шляхів економії коштів та 
збільшення розмірів спеціального фонду. 

 
 

Переконаний, що спільна праця на благо технікуму 
зробить нас успішними та конкурентноспроможними! 

 
З повагою до Вас, Васільєв Євген Олександрович 


