ПРОГРАМА
кандидата на посаду
директора Дніпродзержинського енергетичного технікуму
викладача вищої категорії
БАНДУРКА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА
Шановні викладачі, співробітники та студенти технікуму! Пропоную до
вашого розгляду передвиборчу програму розвитку Дніпродзержинського
енергетичного технікуму.
Вважаю, що діяльність вищого навчального закладу має бути спрямована на
забезпечення потреб, прав та інтересів усіх учасників навчально-виховного
процесу, які навчаються і навчають, організовують цікаве та змістовне дозвілля,
займаються освітою, наукою і питаннями, які забезпечують вирішення навчальнонаукових і виховних проблем. Тому пропоную наступні стратегічні напрямки
діяльності технікуму:
- Формування іміджу технікуму як сучасного відкритого для громадськості,
конкурентоспроможного на ринку праці освітнього закладу.
- Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів,
формування компетентності, що визначається конкурентоспроможністю
випускників в Україні.
- Сприяння становленню гармонійності особистості, активного члена
суспільства, патріота України з почуттям громадянської самосвідомості, свободи
та честі.
- Вдосконалення створеної інфраструктури та системи управління,
спрямованої на забезпечення ефективної діяльності закладу.
- Всебічний розвиток потенціалу креативності науково-педагогічних
працівників технікуму.
- Створення в колективі викладачів та співробітників сприятливого
мікроклімату, для досягнення основної мети освітнього процесу.
Освітня діяльність
1. Вважаю першочерговим і основним завданням - удосконалювати якість
підготовки студентів на сучасному рівні, промоніторити попит переліку
спеціальностей і напрямів підготовки на ринку праці; орієнтуватися на
освітні та культурно-виховні потреби студентів, їх реальне залучення до
активної участі у культурно-масових заходах та науково-дослідних роботах.
2. Обов′язковою вважаю роботу із забезпечення якісного складу педагогічного
колективу через належне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3. За наявності належного фінансування, запровадити систему стимулювання
педагогічних працівників та студентів за публікації у фахових виданнях,
участь у семінарах та конференціях, що значно підвищить рейтинг нашого
навчального закладу.
4. Розвивати інформаційну інфраструктуру: поповнювати бібліотечний фонд,
збільшити фінансування на придбання навчальних підручників та
періодичних видань, а також створювати умови для використання
викладачами технічних засобів під час проведення інтерактивних занять.
5. Особливу увагу приділяти позааудиторним формам навчання: курсове і
дипломне проектування, навчальні та виробничі практики.
6. Привести управлінську вертикаль технікуму до вимог чинного
антикорупційного законодавства з метою недопущення корупційних дій.
7. Зберегти кадровий баланс за рахунок досвідчених і молодих викладачів,
створити сприятливі умови для творчого росту молоді.
Соціальний захист
Соціальні пільги і гарантії для викладачів, співробітників та студентів
технікуму повинні забезпечувати закладені в Колективному договорі між
адміністрацією та профспілковим комітетом.
Основними пріоритетами соціального захисту в технікумі повинно бути:
- своєчасне забезпечення всіх соціальних виплат студентам і працівникам;
- преміювання і заохочення працівників усіх категорій та студентів, надання
їм матеріальної допомоги;
- сприяння нормальній роботі громадського харчування у технікумі;
- здійснення заходів, спрямованих на зменшення захворюваності серед
співробітників та студентів;
- забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників та студентів;
- покращувати санітарний стан, техніку безпеки та пожежну безпеку в
корпусах, гуртожитку і на території технікуму;
- забезпечення спецодягом працівників служб обслуговування.
Студентське самоврядування
Студентське самоврядування – це право студентів самостійно або через
органи студентського самоврядування брати участь в управлінні технікумом та
вирішувати питання, які стосуються організації навчального, виховного процесу
студентів, їх змістовного дозвілля, відпочинку, а також соціального захисту.
Для реалізації цього права буду сприяти:
- розвитку студентського самоврядування на рівні технікуму, відділень, груп і
в гуртожитку, залучати керівників студентських представницьких органів до
складу педагогічної ради та комісій технікуму;

- проведенню анкетування та соціологічних опитувань для аналізу потреб та
побажань студентів;
- створенню сайта Студентська рада;
- створенню єдиного інформаційного центра, який завжди зможе надавати
оперативну інформацію студенту.
Розвиток матеріально-технічної бази технікуму
- Забезпечувати дотримання бюджетної та кошторисної фінансової
діяльності, своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку,
складання фінансової звітності, здійснювати постійний контроль за станом
розрахункової діяльності;
- здійснювати постійний контроль за дотриманням постанов Кабінету
Міністрів України та наказів Міністерства освіти та науки, щодо підвищення
платні працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів та коефіцієнтів;
- забезпечувати прозоре, цільове та раціональне використання коштів
загального та спеціального фондів бюджету;
- підвищувати ефективність використання фінансових і матеріальнотехнічних ресурсів, що залучаються для забезпечення розвитку освітньої
діяльності технікуму;
- забезпечувати на належному рівні дієздатність усіх систем забезпечення
для нормального функціонування закладу;
- поступове придбання сучасного необхідного обладнання для підняття на
належний рівень підготовку фахівців з усіх спеціальностей;
- здійснювати заходи з реалізації програм енергозбереження;
- забезпечувати ефективне використання матеріально-технічної бази під час
навчального процесу в осінньо-зимовий період;
- розробити і реалізувати заходи для покращення умов проживання у
студентському гуртожитку;
- здійснювати благоустрій території технікуму.
Усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами, при Вашій
підтримці, зобов′язуюсь керуватися діючими нормативними актами України
та власною совістю. Завжди шаную, розумію і ціную людей. За такими
принципами і буду працювати.
Переконаний, що завдяки співпраці з усіма структурними
підрозділами технікуму на взаємній довірі, підтримці, взаєморозумінні,
згуртованості, ми зможемо досягти стратегічної мети – зберегти і
розбудувати технікум, який здійснює інноваційну освітню діяльність, у
якому навчаються та працюють, відпочивають, розвиваються та

самовдосконалюються студенти та викладачі, які цінують традиції,
орієнтуються на кращі освітні та наукові досягнення, на сучасні потреби і
запити вітчизняного цивілізаційного процесу.

З повагою

Анатолій Бандурка

