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Комплексна програма розвитку навчального закладу на 2016-2018 роки
розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту
Сумського національного
аграрного університету,
Положення про
Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського НАУ,
Положення про Глухівський коледж Сумського НАУ, Положення про
організацію освітнього процесу в Глухівському агротехнічному інституті
імені С.А. КовпакаСумського НАУ, Положення про організацію освітнього
процесу в Глухівському коледжіСумського НАУ та дорожньої карти
освітньої реформи (2015-2025).
№
з/с
1
2

3

4

5
6

7

Заходи
І. Структура та управлінська діяльність
Внести зміни до структури та внутрішніх
нормативно-правових актів навчального закладу
Вивчити питання включення до складу інституту
навчальних закладів середньої та професійної
освіти
Здійснити
оптимізацію
спеціальностей
та
робітничих професій, підготовка фахівців з яких
здійснюється у навчальному закладі
Провести акредитацію:
- спеціальності 201 «Агрономія»
- спеціальності 275 «Транспортні технології»
(за видами)»
- спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
- Підвищення кваліфікації керівників середньої
ланки підприємств енергетичного комплексу
у галузі знань 14 «Електрична інженерія»
- Робітничих професій
Провести атестацію загальноосвітньої підготовки
Здійснити в регіонімоніторинг ринку праці та
освітніх послуг, за результатами якого прийняти
рішення щодо доцільності ліцензування нових
спеціальностей у навчальному закладі.
Створити у навчальному закладі:
- Школу бізнесу
- Патентне бюро
- Проектно-консультаційне бюро
- Школу механізації
- Колекційне поле
- Клуб студентського дозвілля

Терміни

2016 р.
Лютийберезень
2016 р.
2016-2017 рр.

II семестр
2015-2016 н.р.
2017-2018 н.р.
2017-2018 н.р.
2016-2017 н.р.

2016-2017н.р.
2017 р.
II семестр
2015-2016 н.р.

2016-2017 рр.

8

Створити інформаційно-видавничий центр

9

Створити сайти відділень та інших структурних
підрозділів навчального закладу
II. Робота з кадрами
Вивчити
питання
впровадження
технології
сертифікації педагогічних працівників навчального
закладу
Створити базу даних педагогічних працівників, які
здійснюють підготовку фахівців в інституті
Створити школу резерву керівного складу
Внести зміни до перспективних планів:
- Підвищення кваліфікації
- Стажування на виробництві
- Навчання в аспірантурі
- Здобуття вищої педагогічної освіти
Вивчити
питання
проходження
стажування
викладачів на базі європейських вищих навчальних
закладів
Впровадити нові форми роботи з педагогічними
працівниками
через
організацію
діяльності
циклових комісій, методичних об’єднань, шкіл
педагогічної майстерності та молодого куратора
Включити педагогічних працівників до складу
експертних груп дляздійснення експертизи проектів
підручників для учнів загальноосвітніх навчальних
закладів
Сформувати групу по вивченню англійської мовиз
педагогічних працівників інституту
Ввести до штатного розпису посаду заступника
директора з наукової роботи
Ввести до штатного розпису посаду соціального
педагога
III. Підготовка фахівців
Впровадити нові форми організації освітнього
процесу у навчальному закладі, в т.ч. з
використанням об’єктно-орієнтованого середовища
Моосіїе чи інших форм дистанційного навчання
Впровадити елементи дуального навчання під час
підготовки фахівців за денною формою
Провести навчальні заняття на виробництві зі
студентами І-ІУ курсів
Розробити
комплексну
програму
співпраці
навчального закладу з роботодавцями

II семестр
2015-2016 н.р.
2016-2017 рр.

2016-2017 р.

2017 р.
2016 р.
До
01.03.2016 р.

2016 р.

2016-2018 рр.

2016 р.

2016 р.
Із 20162017 н.р.
Із 20172018 н.р.
2016-2018 рр.

2016-2017 рр.
2016-2018 рр.
II семестр
2015-2016 н.р.

Розширити базу проведення виробничих практик за
кордоном та в Україні
Вдосконалити практику виконання дипломних
проектів на замовлення конкретних суб’єктів
господарювання та їх захист безпосередньо на
виробництві
Створити групи поглибленого вивчення іноземної
мови для студентів навчального закладу
Розробити комплексну програму організації та
проведення роботи з обдарованими студентами
Взяти участь у предметних олімпіадах, мовнолітературних, фахових конкурсах серед студентів
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Створити відділ моніторингу якості підготовки
фахівців у навчальному закладі. Залучити до
проведення
моніторингу
представників
роботодавців та громадськості
Здійснити
моніторинг
подальшого
працевлаштування
випускників
навчального
закладу
Внести зміни та доповнення до комплексної
програми проведення профорієнтаційної роботи
IV. Методична робота
Взяти участь у складі робочих груп ДУ
«Агроосвіта» по розробці електронних підручників
та посібників
Створити особисті сайти викладачів
Узагальнити та видати збірник з досвіду проведення
навчальних занять з використанням інноваційних
педагогічних технологій
Провести на базі навчального закладу:
- засідання Навчально-методичної комісії ДУ
«Агроосвіта»
зі
спеціальності
208
«Агроінженерія»;
- засідання методичного об’єднання викладачів
соціально-гуманітарногоциклу ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації Сумської області
Взяти участь у конкурсі ДУ «Агроосвіта»
«Педагогічні інновації»
Провести на базі ДУ «Агроосвіта» педагогічні
семінари, аукціони педагогічних ідей, майстеркласи
Взяти участь у роботі Навчально-методичних
комісій ДУ «Агроосвіта»

2016-2018 рр.
Із 20162017 н.р.

2016 р.
До
01.06.2016 р.
2016-2018 рр.

2016-2017 рр.

2016-2018 рр.

До
01.03.2016р.
2016-2018 рр.

2016-2017 рр.
До
01.01.2017 р.
2016-2017 рр.

2016-2018 рр.
2016-2018 рр.

2016-2018 рр.

V. Виховна робота
Розробити
програму
співпраці
органів До 01.06.2016р.
студентського самоврядування навчального закладу
із
самоврядуванням шкіл м. Глухова та
Глухівського району
Внести зміни та доповнення до Програми До 01.03.2016р.
національно-патріотичного виховання студентів
Із 2016Започаткувати у навчальному закладі проведення
2017н.р.
Дня
випускника
та
Дня
студентського
самоврядування
Провести благодійні акції в рамках проекту 2016-2018 рр.
«Волонтери інституту - воїнам АТО»
VI. Матеріально-технічна база
Унести зміни до перспективної програми оновлення
До
01.06.2016 р.
матеріально-технічної бази навчального закладу
Розробити комплекс заходів з економії енергоносіїв До 01.03.2016р.
Здійснити планове оновлення та поповнення 2016-2017 рр.
комп’ютерною технікою навчальних кабінетів та
лабораторій
Дообладнати котельню другим котлом на твердому
До
паливі
01.10.2016 р.
Поповнити та поновити аудиторний фонд:
2016-2017 рр.
- створити універсальну лекційну аудиторію;
- створити кабінет правил дорожнього руху;
- здійснити реконструкцію кабінету дисципліни
«Захист Вітчизни»
Здійснити заміну вікон навчальних корпусів, 2016-2018 рр.
гуртожитків на енергозберігаючі
Здійснити утеплення стін навчальних корпусів №1 2016-2017 рр.
та №2
Провести комплексну заміну ламп розжарення на 2016-2017 рр.
світлодіодні
VII. Іміджеві заходи
2016-2018 рр.
Взяти участь у роботі міжнародних виставок:
- «Агро»;
- «Інноватика в сучасній освіті»;
- «Сучасні заклади освіти»
Провести на базі навчального закладу:
2016-2018 рр.
- дні відкритих дверей;
- дні кар’єри;
- ярмарки вакансій;
- науково-практичні студентські конференції
- круглі
столи
за
участю
керівників
агропромислових формувань, організацій,

установ, представників агробізнесу;
- предметні олімпіади;
- фестивалі художньої творчості;
- спортивні змагання
Взяти участь у конкурсах, які проводяться
Міністерством освіти і науки України, ДУ
«Агроосвіта»:
- «Викладач року»;
- «Куратор року»;
- «Педагогічні інновації»;
- «Студент року»
Розробити програму інформаційного забезпечення
діяльності навчального закладу

2016-2018 рр.

До
01.06.2016 р.

