Перспективний план розвитку
Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба
Ші СумДУ в 2017 році
1.Навчально-методична робота
1.1. Підвищувати якість підготовки студентів до участі в І-ІІ етапах
Всеукраїнських конкурсів предметних олімпіад, посилити роль в цьому
методичного кабінету коледжу.
1.2. Постійно розробляти і поповнювати фонд навчальних інформаційних
матеріалів на електронних носіях. Поповнювати електронний каталог
бібліотеки і методичного кабінету.
1.3 Ознайомити студентів ІV курсу з новими Правилами прийому до вищих
навчальних закладів та провести спільно з Шосткинським інститутом збори
випускників.
1.4.Посилити видавничу діяльність викладачів, організувати належне
рецензування методичних матеріалів. Видавати конспекти лекцій, посібники
з вивчення курсів і окремих розділів, особливо для навчальних дисциплін, що
незадовільно забезпечені підручниками та іншою літературою центральних
видавництв.
1.5 Провести на базі коледжу обласне методичне об’єднання викладачів
курсу фізичне виховання.
1.6 Організувати діючу школу фінансової грамотності для молоді міста.
1.7 Продовжити роботу школи комп’ютерної грамотності для працівників
коледжу, студентів та їх батьків.
2. Контингент студентів
2.1 Поповнення навчальних груп 2 курсу та виконання державного
замовлення на підготовку молодших спеціалістів.
Пропозиції держзамовлення на 2017 рік - 105 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 2017р.- 535, в
2016р.- 515 ).
2.3 Провести заходи: «День відкритих дверей», тижні циклових комісій з
залученням учнів міста і району.
2.4 Залучення випускників шкіл до вступу в коледж здійснювати через
систему підготовчих курсів ( шести та одномісячних). Посилити роботу з
сільською молоддю Чернігівської та Сумської обл.
3.Матеріально-технична база
3.1 Створення лабораторії «Товарознавство та якість товарів».
3.2 Підключити коледж до глобальної мережі Інтернет за технологією
оптоволоконного з’єднання.
3.4 Продовжити заміну освітлення в навчальних корпусах на більш
економічне.
3.5 Продовжити заміну електромережі в гуртожитку.
3.6 Продовжити поетапну заміну вікон в аудиторіях.

4. Бібліотека
4.1 Поповняти бібліотечний фонд підручниками та періодичними фаховими
виданнями.
4.3 Розвивати комп’ютерну мережу бібліотеки і особливо – поповнювати
електронний каталог й підлагоджувати автоматизовану систему пошуку і
замовлення інформації.

Директор коледжу

Т.І.Сорока

