Перспективний план розвитку
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба
Ші СумДУ в 2016 році
1.Навчально-методична робота
1.1 Проведення акредитаційної ( повторної) експертизи з надання освітніх
послуг з підготовки молодших спеціалістів за 9 спеціальностями.
1.2 Прийом на 1 курс за новим переліком спеціальностей. Складання освітніх
програм, навчально-методичних комплексів.
1.3 Роз’яснювальна робота серед студентів ІV курсу з питань подальшого
навчання та прийому до вищих навчальних закладів. Провести спільно з
Шосткинським інститутом збори випускників та їх батьків.
1.4 Підвищувати якість підготовки студентів до участі в І-ІІ етапах
Всеукраїнських конкурсів предметних олімпіад, посилити роль в цьому
методичного кабінету коледжу.
1.5 Постійно розробляти і поповнювати фонд навчальних інформаційних
матеріалів на електронних носіях. Поповнювати електронний каталог
бібліотеки і методичного кабінету.
Визначити достатність та якість
методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
1.6 Посилити видавничу діяльність викладачів, організувати належне
рецензування методичних матеріалів.
1.7 Провести на базі коледжу обласне методичне об’єднання викладачів курсу
„Фізичне виховання”.
1.8 Збільшити кількість практичних дипломів та курсових проектів.
2. Контингент студентів
2.1 Поповнення навчальних груп 2 курсу та виконання державного
замовлення на підготовку молодших спеціалістів. Пропозиції – 110 осіб.
2.2 Посилити профорієнтаційну роботу у ПТУ, школах міста та району серед
учнів 9 і 11 класів та їх батьків, залучати до цієї роботи студентів коледжу,
враховуючі зміни контингенту учнів 9 класів ( в 2016р.- 505, в 2015р.- 564 ).
2.3 Провести заходи: «День відкритих дверей», тижні циклових комісій,
різноманітні спортивні змагання з залученням учнів шкіл і профосвіти міста і
району.
2.4 Залучення випускників шкіл до вступу в коледж здійснювати через систему
підготовчих курсів ( шести та одномісячних). Посилити роботу з учнями
профосвіти та сільською молоддю Чернігівської та Сумської обл.
2.5 Надання освітніх консультацій випускникам професійного ліцею.
3.Матеріально-технична база
3.1 Оновити оснащення лабораторії електричного монтажу та наладки.
3.2 Продовжити заміну освітлення в навчальних корпусах на більш
економічне.
3.3 Реконструкція і технічне переоснащення залу засідань коледжу.
3.4 Поетапна заміна вікон в аудиторіях.
3.5 Ремонт методичного кабінету з фізичного виховання.
3.6 Продовжити оновлення матеріалів музею коледжу.

4. Інформаційне забезпечення
4.1 Часткова модернізація комп’ютерного класу.
4.2 Оновлення інформаційного забезпечення сайту коледжу.
5. Бібліотека
5.1 Поповнення бази електронних підручників.
5.2 Поповняти бібліотечний фонд освітньою літературою , періодичними
фаховими виданнями.
5.3 Розвивати комп’ютерну мережу бібліотеки і особливо – поповнювати
електронний каталог й підлагоджувати автоматизовану систему пошуку і
замовлення інформації.
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