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Основні

напрямки

розвитку

Дніпродзержинського

енергетичного технікуму відповідають Стратегії

реформування

вищої освіти в Україні до 2020 року та враховують задачі, які
ставить перед суспільством Стратегія розвитку Дніпропетровської
області на період до 2020 року.

Глобальними завданнями педагогічного колективу є:

1. Високоякісна освіта студентської молоді відповідно до
ліцензійних напрямків підготовки молодших спеціалістів.
2. Виконання
спеціалістів.

державного

замовлення

на

підготовку

3. Постійний моніторинг ринку праці, виявлення тенденцій
його змін та перспектив розвитку навчального закладу.
4. Збереження та розвиток матеріально-технічної
навчального закладу, економія всіх видів ресурсів.

бази

Для кожного структурного підрозділу технікуму, кожної ЦМК
конкретизація цих завдань призводить до реальної програми дій, а
саме:

1. Адміністрація технікуму:
1.1. Відкриття нових сучасних спеціальностей, на які є попит у
нашому регіоні.
1.2. Постійний пошук шляхів удосконалення організації
навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності,

ступені інноваційності, технічних можливостей, а значить і
забезпечення іміджу сучасного закладу освіти.
1.3. Забезпечення стабільного фінансового стану і соціального
захисту працівників і студентів шляхом:
- налагодження реальних виважених пропозицій щодо обсягів
прийому абітурієнтів на навчання з урахуванням ліцензійного
обсягу;
- постійний пошук шляхів економії енергоресурсів,
прищеплення студентській молоді дбайливого ставлення до майна
технікуму;
- прагнення до більш раціонального використання бюджетних
коштів, пошук шляхів збільшення грошових надходжень на
спеціальний рахунок навчального закладу;
- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
вдосконалення системи морального і матеріального заохочення
працівників і студентів в технікуму.
1.4. Покращення
обладнанням.

стану

майстерень,

наповнення

їх

1.5.
Пошук
шляхів
фінансування
ремонту
даху
електрокорпусу та реконструкції системи водопостачання.
Продовження ремонтів інженерних мереж та системи опалення.
1.6. Розвиток та удосконалення спортивної бази, покращення
умов для проведення занять з фізичної культури.
1.7. Постійна робота з благоустрою та впорядкування
території Дніпродзержинського енергетичного технікуму.

2. Педагогічний колектив :
2.1 Підвищення мотивації студентів до навчання шляхом:
- реклами спеціальностей технікуму
в рамках
профорієнтаційної роботи;
- удосконалення матеріального забезпечення лабораторій та
кабінетів;
- підвищення якості проведення навчальних практик.
2.2 Удосконалення майстерності викладачів, пошук нових
креативних комунікацій зі студентами, використання можливостей
електронного навчання.
2.3 Використання всіх принципів педагогічного менеджменту
у навчальній, виховній, профорієнтаційній роботі.
2.4 ЦМК комп’ютерних дисциплін:
- пошук нових баз для виробничих практик студентів;
- накопичення матеріально-технічної бази, постійне оновлення
програмного забезпечення;
- розширення можливостей монтажної майстерні (аудиторія 78);
- пошук нових тем для реальних курсових і дипломних
проектів.
2.5 ЦМК електротехнічних дисциплін:
- вдосконалення програмного забезпечення та використання
елементів електронного навчання при виконанні курсових та
дипломних проектів;
- продовження роботи по переоснащенню монтажної та
слюсарно-механічної майстерень;
- розробка баз даних щодо індивідуальних завдань при
проходженні практики з отримання робітничої професії на ІІІ курсі;
- оновлення змісту курсових і дипломних проектів згідно з
сучасними вимогами.

2.6 ЦМК будівельно-геодезичних дисциплін:
- введення в навчальні плани і програми додаткових
тем для вивчення професійних комп’ютерних програм, дисциплін
ІТ-спрямування (варіативна частина);
- вдосконалення системи програмного забезпечення при
виконанні курсових і дипломних проектів;
- вдосконалення системи контролю при виконані курсових і
дипломних проектів;
- зменшення обсягу курсових проектів за рахунок збільшення
кількості практично-розрахункових робіт на ІІ курсі.
2.7. ЦМК гео-екологічних дисциплін:
- розширення наукової складової змісту курсових проектів на
обох спеціальностях;
- пошук можливостей створення своєї лабораторії фізикохімічного аналізу;
- розширення пошуку нових баз практики для екологів та
геологів;
- розширення спектру екскурсій в програмах навчальних
практик.
2.8. Всім ЦМК продовжити науково-практичну роботу в
рамках комплексного проекту «Екоенергомістечко» за обраними
напрямами.
3. Навчальна частина
1. Удосконалення електронної системи «Деканат», її подальша
адаптація до потреб технікуму.
2. Перехід на електронний документообіг диспетчерської
служби (форма 2, розклад занять та ін.).
3. Удосконалення системи контролю ведення журналів
навчальних груп ( форма 1), здачі залікових у період сесій.

4. Відділ кадрів
4.1. Перехід на електронний документообіг, підключення до
електронної системи «Деканат».
4.2. Сприяння пошуку працівників високої кваліфікації
шляхом співпраці з міськім центром зайнятості.
4.3. Підвищення якості діловодства всіх структурних
підрозділів Дніпродзержинського енергетичного технікуму.

5. Бухгалтерія

5.1. Удосконалення системи планування вартості навчання,
проживання в гуртожитку, підготовчих курсів з урахуванням цін на
комунальні послуги та інші видатки.
5.2. Зважене планування річного бюджету та витрат за
спеціальним рахунком для запобігання боргів і забезпечення
своєчасних поточних платежів.
5.3. Всі тендери, що перевищують порогові значення,
проводити через систему ProZorro.

6.
Бібліотека
технікуму

Дніпродзержинського

енергетичного

6.1. Утворення електронної бази даних по всіх примірниках
книжкового фонду.
6.2. Планування презентацій новітньої художньої літератури
серед студентства та викладачів.

6.3. Розширення роботи з мешканцями гуртожитку.
6.4. Пошук нових форм
учнівською молоддю міста.

профорієнтаційної

роботи

з

7. Адміністративно-господарча частина

7.1. Реконструкція системи водопостачання електрокорпусу,
навчального корпусу.
7.2. Ремонт слюсарно-механічної майстерні.
7.3. Заміна вікон у спортивній залі.
7.4. Продовження
опалення технікуму.

поступового

переоснащення

системи

7.5. Реконструкція вікон у гуртожитку.
7.6. Ремонт системи комунікації гуртожитку.
7.7. Поступовий перехід на LED – освітлення всіх приміщень.
7.8. Постійне забезпечення дотримування режиму жорсткої
економії всіх видів ресурсів.

