Стратегія розвитку Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права
ім. С.В.Литвиненка Дніпропетровської облспоживспілки
Кандидат на посаду директора коледжу Піхотіна Любов Миколаївна
Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка
Дніпропетровської облспоживспілки на сьогоднішній день є одним із провідних закладів фахової
передвищої освіти Дніпропетровської області і системи споживчої кооперації України. Колектив
коледжу постійно працює над підвищенням рівня навчально-методичного забезпечення, якості
освітніх послуг, покращенням матеріально-технічної бази.
В сучасних умовах перед коледжем стоять наступні завдання.
Основні напрямки вдосконалення навчально-методичної роботи коледжу


Підвищення якості навчального процесу, забезпечення його відповідності стандартам,
встановленим МОН України.



Формування сучасної системи підготовки висококваліфікованих фахівців.



Постійне підвищення методологічного та теоретичного рівня викладання.



Запровадження в роботу педагогічного колективу коледжу сучасних досягнень
психологічно-педагогічної науки, авторських ідей і технологій, передового педагогічного
досвіду.



Впровадження інновацій та інформаційних технологій у навчальний процес, особливо в
умовах карантину, при організації дистанційного навчання.



Вдосконалення педагогічної, психологічної та загальнокультурної кваліфікації викладачів.



Удосконалення системи матеріального, морального
та кар’єрного стимулювання
співробітників коледжу на основі узгоджених колективом критеріїв за результатами їхньої
роботи, визначення кращих викладачів.



Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у провідних закладах освіти України,
стажування – на базі передових підприємств.



Відкриття нових перспективних спеціальностей, спеціалізацій, постійне оновлення та
модернізація змісту існуючих.



Підвищення якості практичного навчання студентів для повноцінного проходження ними
усіх видів практик. Впровадження елементів дуальної освіти.



Сприяння студентам у пошуку першого робочого місця.

2. Студентське самоврядування як запорука успішної співпраці адміністрації, викладачів та
студентів коледжу


Сприяння чіткій організації та розвитку діяльності органів студентського самоврядування,
надання їм фінансової підтримки.



Сприяння реалізації соціальних і трудових ініціатив студентства, набуття ними навиків
професійної, трудової та управлінської діяльності, а також працевлаштування студентів.



Співпраця адміністрації коледжу й органів студентського самоврядування з метою
підвищення ефективності навчально-виховного процесу.



Проведення роботи щодо формування у студентів активної громадської позиції,
удосконалення національно-патріотичного та світоглядного виховання студентської
молоді, залучення студентства до культурно-масової роботи та художньої самодіяльності,
проведення різноманітних студентських конкурсів, олімпіад, тижнів циклових комісій.



Розробка та реалізація заходів щодо вдосконалення якості самостійної роботи студентів,
орієнтація на індивідуалізацію навчання та стимулювання їх творчої роботи, особливо в
умовах дистанційного навчання.



Регулярне проведення та аналіз анонімних опитувань студентів щодо якості навчальновиховного процесу, умов проживання в гуртожитках.



Сприяння подальшому розвитку спортивного життя коледжу, поступове оновлення
спортивної матеріально-технічної бази.



Покращення умов проживання та побуту студентів у гуртожитку.

3.

Забезпечення ефективної господарсько-фінансової діяльності коледжу


Забезпечення фінансової стабільності коледжу за рахунок надання якісних освітніх послуг,
зменшення витрат.



Відкрите обговорення доходів і видатків коледжу в процесі формування та реалізації його
річного консолідованого бюджету.



Підвищення відповідальності усіх працівників структурних підрозділів за досягнення
запланованих результатів діяльності,виконання управлінських рішень.



Подальше залучення ресурсів для інформатизації навчального процесу, обладнання
аудиторій відеотехнікою та мультимедійними комплексами, забезпечення можливостей
для роботи в безпровідній мережі WI-FI.



Розробка програми енергоощадності в навчальних корпусах, гуртожитку та її реалізація.



Постійна робота над покращенням умов праці та відпочинку, медичного обслуговування
викладачів та навчання студентів.



Ремонт та модернізація приміщень коледжу та гуртожитку.

Впевнена, що завдяки спільним зусиллям, довірі, співпраці, спільній роботі ми будемо
удосконалювати всі напрями своєї діяльності. Тільки взаємовигідна співпраця на благо нашого
коледжу дозволять нам разом досягти цілей, окреслених у програмі.

