
 
 

Стратегія і перспективні напрями розвитку  

освітньої та інноваційної діяльності  

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

 

 У відповідності до Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 

2021 року, перспективи розвитку навчально-виховної роботи коледжу 

продовжимо спрямовувати на підвищення якості і конкурентоспроможності, 

вирішення завдань, що стоять перед національною системою освіти у нових 

економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і 

світовий освітній простір. 

Основні напрями діяльності: 

– Підготувати навчальну документацію: навчальні плани, робочі навчальні 

плани, програми дисциплін, методичне забезпечення дисциплін 

відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року. 

– Продовжити спрямувати зусилля педагогічного колективу на виконання 

планових завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 роки, модернізацію структури, змісту і організації освіти на 

засадах компетентнісного підходу та виконання наказів Міністерства 

освіти і науки України.  

– Продовжити виконувати розпорядження вищих організацій.  

– Продовжити інформатизацію та комп'ютеризацію навчально – 

виховного процесу. 

– Напрацьовувати новий зміст та методики навчання і виховання 

студентів з урахуванням змін. 

– Продовжувати впроваджувати застосування інтерактивної дошки 

при вивченні дисциплін, проведення семінарів, конференцій, лекцій, 

лабораторних та практичних робіт, презентацій.  

– З метою підвищення якості, освіти її прикладного рівня навчальній 

частині спільно з головами циклових комісій продовжувати і 

вдосконалювати моніторинг якості освітніх послуг з кожної 



навчальної дисципліни зі спеціальності, відділення, коледжу з 

урахуванням потреб суспільства. 

– Продовжувати проводити постійний щомісячний моніторинг якості 

освіти на всіх рівнях (група, курс, відділення, коледж) за участю 

студентів, батьків, представників громадських організацій з 

оцінюванням діяльності та оприлюднення його результатів. 

– Продовжувати готувати до педагогічних рад програми перевірок. 

– Удосконавлювати форми і методи роботи з обдарованими 

студентами. 

– Проводити роботу згідно з інструктивними матеріалами керівних 

організацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу. 

– Продовжити розробку навчально-контролюючих комп’ютерних 

програм, створення електронних навчальних  посібників, 

навчальних відеофільмів та іншого інформаційного забеспечення. 

– Направляти зусилля на підвищення відповідальності посадових осіб, 

які причетні до забезпечення якості навчання та виховання. 

– На кожному заняті здійснювати навчання, виховання, розвиток 

компетентностей студентів. 

– Продовжувати проводити показові заняття викладачами-

методистами, відкритті заняття, майстер-клас з дисциплін. 

– Втілювати педагогіку партнерства. 

– Викладачам наполегливо підвищувати професійні компетенції. 

– Продовжити роботи по забезпеченню навчального процесу 

методичною літературою та посібниками. 

– Продовжувати поновлювати комп’ютерне програмне забезпечення 

дисциплін за рахунок спеціалізованих комп’ютерних програм. 

– Направити зусилля на виконання плану заходів щодо виконання 

указу президента України № 64/2015 від 16.11.2015р. «Про 

оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». 

– Впроваджувати екологізацію у навчальний процес. 

– Посилювати мовну, інформаційну, економічну та правову 

підготовку студентів. 

– Втілювати план  національно-патріотичного вихованнястудентської 

молоді. 

– Продовжити перебудову змісту й організації навчально-виховного 

процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного 

підходу. 



– Підвищувати ефективність навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, 

педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій. 

– Продовжити укріплювати партнерські зв’язки з підприємствами та 

організаціями з метою коригування навчального процесу - вивчення 

передових технологічних процесів. 

– Активно залучати студентів і викладачів коледжу до участі у 

творчих конкурсах, виставуках конференціях з метою розвитку 

професійної майстерності. 

– Вдосконалювати тематику курсового та дипломного проектування з 

урахуванням потребами підприємств. 

– З метою формування самодостатньої, творчої особистості направити 

зусилля педагогічного колективу на втілення в повсякденне життя 

педагогіки толерантності, педагогіки партнерства. 

– Втілювати в курсове та дипломне проектування реальні завдання 

підприємств, досягнення сучасної науки, техніки, технологій та 

пропозиції голів ДЕК. 

– Створювати та запроваджувати комп’ютерні програми при 

проведенні  практичних та лабораторних робіт. 

– Направляти діяльність викладачів на отримання педагогічної освіти. 

– Розробити робочі навчальні плани на 2016-2017н.р. 

– Готувати методичні матеріали до участі в обласних науково-

методичних конференціях та виставках технічної та художньої  

творчості. 

– Проводити тиждні циклових комісій та готувати до випуску 

«Методичні вісники». 

– Продовжувати удосконалювати забезпечення та організацією 

самостійної роботи студентів коледжу. 

– Продовжувати впровадження системи національного виховання, 

забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного 

розвитку студента, формування соціально-зрілої творчої 

особистості, громадянина України. 

– Створення цілісної моделі виховної системи на основі 

громадянських та загальнолюдських цінностей. 

– Забезпечення умов для самореалізації студента відповідно до його 

здібностей, суспільних та власних інтересів. 

– Розвиток системи студентського самоврядування, підтримка 

ініціативної студентської молоді коледжу. 



– Формування у студентів художньо-естетичного ставлення до 

дійсності як здатності до художнього пізнання світу та його 

образної оцінки. 

– Отримання студентами знань та умінь протистояти маніпулятивним 

технологіям мас-медіа, викривленню картини світу, негативному 

висвітленню соціальних тенденцій, що підвищить їх медіа 

компетентність важливого фактора культурного і духовного 

зростання особистості людини в умовах відкритого громадянського 

суспільства. 

– Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-

виховного процесу, гуманність у студентських та викладацьких 

колективах. 

– Оптимізація виховного простору у відродженні національних 

традицій, забезпечення освітніх потреб національних меншин та 

народів, виховання толерантності в людських взаємовідносинах, 

формування культури міжетнічних стосунків. 

– Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до 

батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу. 

– Формування високої мовної культури, оволодіння українською 

мовою. 

– Утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, 

справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності. 

– Культивування кращих рис української ментальності: 

працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з 

природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі. 

– Формування почуття господаря й господарської відповідальності, 

підприємливості та ініціативи, підготовка студента до життя в 

умовах ринкових відносин. 

– Створення умов для формування творчої, працелюбної особистості, 

виховання цивілізованого господаря. 

– Розвиток соціальної активності та відповідальності особистості 

через включення вихованців у процес державотворення, 

реформування суспільних стосунків. 

– Виховання правової культури, поваги до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та дотримання законів. 

– Формування глибокого й усвідомленого розуміння взаємозв’язку 

між ідеями забезпечення високої художньо-естетичної культури, 

розвиток естетичних потреб і почуттів. 



– Формування екологічної культури людини, розуміння необхідності 

гармонії її відносин з природою. 

– Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення 

умов їх самореалізації. 

– Формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування 

та підготовка їх до життя в умовах ринкових відносин. 

– Підвищення результативність участі студентів в олімпіадах, творчих 

конкурсах, професійних конкурсах «Кращий за фахом». 

– Проведення загальноколезьких заходів з формування здорового 

способу життя, необхідності позбавлення шкідливих звичок, 

профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, СНІДу. 

– Організація взаємодії з батьківським комітетом щодо формування 

основ соціальної адаптації та життєвої компетентності молоді, 

всебічного зміцнення зв`язків між родинами, коледжем і 

громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на 

студентство, залучення до організації дозвілля і оздоровлення, 

підвищення відповідальності за розвиток і виховання студентів 

коледжу. 

 

 

         


