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РУБАНОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 

 

Програма розроблена на основі законодавства України та враховує 

вимоги Законів України: "Про освіту", «Про мови», "Про вищу освіту", 

"Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття")", 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, МОН України,  

«Положення  про Нікопольський технікум НМетАУ» і базується на 

принципах забезпечення якості освітніх послуг, становлення демократичної 

системи освіти та випереджального інноваційного її розвитку. 

Основними завданнями Програми з розвитку освітньої діяльності  

НТ НМетАУ, яка включає навчальну, виховну, та наукову, культурну, 

методичну діяльність є: 

забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину і суспільство, 

формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, 

психічно і фізично здорового покоління громадян, формування 

громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової 

діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і 

людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 

взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами і студентами і 

реалізується за такими напрямками: 

  

Навчально-методична робота: 

 провести комплексну підготовку технікуму  до атестації  

загальноосвітньої підготовки;   

 розглянути питання інтеграції навчальних планів і програм технікуму та 

НМетАУ з метою можливості вступу випускників технікуму на старші 

курси академії з мінімальною академічною різницею; 

 продовжити впровадження інформаційних  та комп’ютерних технологій  

при викладанні спеціальних, гуманітарних та фундаментальних 

дисциплін; 

 постійно коригувати перелік обов’язкової документації , що подається  

підрозділами, з метою раціонального використання часу викладачів, 

керівників структурних підрозділів тощо; 

  удосконалити інтегровані навчальні плани «Технікум – ПТУ» з метою 

скорочення часу підготовки кваліфікованих робітників за ОКР 

«Молодший спеціаліст» по заочній формі навчання; 

  постійно розглядати питання, щодо здійснення пошуково-дослідних робіт 

під час вивчення навчальних дисциплін та дослідно-конструкторських 

робіт під час виконання дипломних та курсових проектів; 

 сприяти розробці навчально-методичного забезпечення використання 

інформаційних технологій в навчальному процесі з метою досягнення 

високого рівня методичного забезпечення викладання загальноосвітніх, 

фундаментальних та спеціальних дисциплін для студентів  денної і 

заочної форм навчання; 
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  сприяти створенню електронних баз даних навчально-методичного 

забезпечення дисциплін;  

 

Виховання студентів: 

 виконувати план дій технікуму щодо реалізації Стратегії національно 

патріотичного виховання студентів на 2016 – 2020 роки;  

 створити дієву  психологічну службу в технікуму, у відповідності до 

нормативних вимог; 

 створити нову експозицію в музеї технікуму, присвячену 75ій річниці НТ 

НМетАУ та підготувати відповідні урочисті заходи з цієї   нагоди; 

 удосконалити в технікумі наявну систему контролю пропусків занять 

студентів та їх профілактики, закріпивши її  відповідним положенням; 

 поглиблювати та розширювати систему клубно-гурткової роботи із 

творчо-обдарованими студентами з врахуванням їх здібностей та запитів 

у відповідності зі всіма напрямками національного виховання молоді; 

 удосконалювати механізмі діяльності органів студентського 

самоврядування з метою забезпечення всебічного розвитку особистості 

студентів, прищеплення їм навичок майбутніх організаторів, керівників. 

 

Кадрове забезпечення навчального процесу та атестація 

педагогічних працівників: 

 постійно піклуватись про створення умов для ефективної професійної 

діяльності педагогічних працівників, забезпечення економічних і 

соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних 

працівників, підвищення їх соціального статусу відповідно до  ролі у 

суспільстві; 

 продовжити формування чіткої та прозорої системи атестації 

педагогічних працівників, беручи за основу аналіз результативності 

навчально-виховної та методичної роботи в міжатестаційний період;  

 сприяти розкриттю педагогічного та творчого потенціалу кожного 

викладача шляхом роботи над реалізацією індивідуальної науково-

методичної проблеми,  науково-методичної проблеми  ПЦК та технікуму,  

встановленню відповідності кадрового забезпечення навчального процесу 

вимогам атестації та акредитації спеціальностей; 

 розглянути питання щодо розширення форм вивчення та узагальнення 

перспективного педагогічного досвіду,  поєднання традиційних методів 

та нових інформаційних і комп'ютерних технологій у навчальному 

процесі;  

 продовжити запровадження колегіального підходу в оцінці діяльності 

членів колективу та визначення їхньої винагороди, ініціювати 

нагородження кращих викладачів Почесними грамотами ОДА, 

Міністерства освіти і науки України, інших державних. 

 

 Практична           підготовка студентів: 

 продовжити спільну роботу педагогічного колективу технікуму з  

базовими підприємствами м. Нікополя і регіону з метою підтримки 

кар’єри та працевлаштування випускників; 
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 постійно проводити роботу  серед студентів IV курсу що до 

продовження навчання в НТ НМетАУ за обраною спеціальністю; 

 сформувати єдиний електронний банк даних випускників технікуму; 

 щорічно узгоджувати договори з  базовими  підприємствами на 

проведення комплексної виробничої практики студентів та 

працевлаштування випускників технікуму за рейтингом; 

 удосконалити перелік необхідних для проведення практики документів , 

які відповідають чинним нормативним вимогам. 

 

Організація нового набору: 

 продовжити профорієнтаційну роботу відповідно до договорів з 

навчальними  закладами, з підприємствами і організаціями міста та 

регіону; 

 посилити профорієнтаційну роботу на  підприємствах і ПТУ міста та 

регіону з метою прийняття на навчання за денною і заочною формами 

осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника,  за умови їх вступу на споріднену спеціальність; 

 постійно проводити аналіз демографічних даних і прогнозування 

чисельності випускників загальноосвітніх шкіл в регіоні з метою 

удосконалення профорієнтаційної роботи серед школярів та 

прогнозування набору майбутніх студентів; 

 удосконалити систему профорієнтаційної роботи серед потенційних 

абітурієнтів в умовах демографічного спаду та зниження попиту на  

металургійні спеціальності.  

 

Розвиток матеріальної бази технікуму: 

 залучати спонсорів, відшуковувати фінансові можливості постійного 

оновлення матеріально-технічної бази спеціалізованих лабораторій 

сучасним обладнанням; 

 сприяти підтриманню в робочому стані комп’ютерної техніки і 

впровадженню інформаційних технологій в навчальний процес; 

 систематично працювати над придбанням ліцензійного програмного 

забезпечення для навчального процесу; 

 сприяти створенню бібліотеки електронних посібників, підручників, 

вказівок щодо виконання практичних та лабораторних робіт з загальним 

доступом до локальної мережі технікуму; 

 розширити доступ викладачів і студентів технікуму до Інтернету для 

пошуку необхідної інформації; 

 проводити поточні та косметичні ремонті навчальних приміщень, , 

приведення їх  технічного стану, оснащення у відповідність з 

нормативними вимогами. 

 


