
НА ШЛЯХУ ДО СУЧАСНОГО 
НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ
ЯК РОЗВИВАТИМЕТЬСЯ СЛАВУТИЦЬКА ФІЛІЯ 

КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХУ?
Останнє засідання виконавчого комітету 7 лютого 
проходило в незвичному форматі. Невипадково 
розгляд питань порядку денного перенесли до 
актової зали міського ліцею. Адже в центрі ува
ги — освітня тема. Для досягнення високого рівня 
підготовки фахівців, ефективної самореалізації 
молоді, подальшого розвитку системи вищої осві
ти в Славутичі затверджувалася Концепція розвит
ку Славутицької філії Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут». Це документ, у  якому визначено стра
тегію, розвиток і напрямки діяльності Філії.

З аналізом роботи Центру 
вищої освіти в м.Славутичі 
(до складу входить Славу- 
ц ь кий навчальний центр

Чернігівського державного 
інституту економіки і управ
ління та філія Національного 
технічного університету «Киї
вський політехнічний інсти
тут) виступила директор Ва
лентина Ченкова. Вона де- 
тально зупинилася на досяг- 
неннях і проблемах освітнь
ого закладу.

Центр вищої освіти в Сла
вутичі створений у 2000 році 
за ініціативи міської влади. Ця 
система запрацювала без 
інвестицій, довела своє пра
во на існування і заявила 
про свою значимість і не
обхідність для міста. Незва
жаючи на короткий термін 
існування, Центр домігся 
значних успіхів, пройшовши 
нелегкий період становлення, 
формування педагогічного ко-

лективу, створення матері
ально-технічної бази.

Центр плідно взаємодіє з 
базовими ВНЗ. Всі педагоги є 
членами предметних кафедр. 
Разом с колегами працюють 
над створенням навчальних 
програм, методичної бази, бе
руть участь в науково-прак
тичних конференціях. Міцніша
ють і міжнародні зв'язки. Цьо
го року підписана угода про 
співпрацю з Освітнім фондом 
«Перспектива» з Польщі. Деле
гація студентів з Польщі у ве
ресні відвідала Славутич, а 
випускниця СФ НТУУ «КПІ» 
Анастасія Рябченко стала сту
денткою Вроцлавського пол
ітехнічного інституту. В грудні 
минулого року делегація вик
ладачів Центру відвідала 
польські вузи. Досягнута до
мовленість про проведення в 
Славутичі спільної науково- 
практичної конференції в травні 
2008 року.

Ректорат «Київського пол
ітехнічного інституту» розглядає 
Славутицьку філію в майбутнь
ому як науково-освітній комп
лекс сучаного типу. Цьому спри
ятиме реалізація концепції роз
витку, яка була затверджена 
рішенням виконавчого комітету.

Для досягнення стратегічної 
мети необхідно вирішити низку 
пріоритетних завдань, а саме:

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ

Провести аналіз існуючої 
навчально-методичної бази з 
метою визначення пр іори
тетів її покращення.

На основі державних стан
дартів продовжити розробку 
робочих програм дисциплін, які 
б відповідали сучасним вимо
гам, планів семінарських та 
практичних завдань, завдань 
для лабораторних робіт і само
стійної роботи студентів, мето
дичних вказівок і тематик конт
рольних, курсових і дипломних 
робіт (проектів), пакетів конт
рольних завдань для комплек
сної перевірки знань за дисцип
лінами професійної підготовки, 
програм усіх видів практик.

Забезпечити у повному об
сязі навчальні дисципліни підруч
никами, посібниками, навчаль
но-методичними матеріалами.

Забезпечити читальні зали 
професійними періодичними 
виданнями

Створити бібліотеку видань 
на електронних носіях.

Зареєструватись корпора
тивним абонентом електрон
них бібліотек з використанням 
засобів мережі Інтернет.

Поглибити співробітництво 
з підприємствами та устано
вами міста щодо організації та 
проходження виробничої прак
тики студентами Філії.

Забезпечити спрямування 
вільних фінансових коштів на 
розвиток матеріально-техніч
ної бази Філії, у тому числі ла
бораторної.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ЗАЯВЛЕНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Продовжити кадрову пол
ітику щодо забезпечення Філії

висококваліфікованими спец
іалістами.

Створити належні умови 
для ефективної професійної 
діяльності і реалізації своїх 
можливостей викладачами і 
працівниками Філії.

Організувати проходження 
курсової перепідготовки, підви
щення кваліфікації і стажуван
ня викладачів Філії на відповід
них кафедрах базового ВНЗ.

Продовжити створення 
предметних кафедр.

Розширити практику запро
шення висококваліфікованих 
спеціалістів інших ВНЗ, а також 
провідних галузевих спеціалістів 
для забезпечення навчального 
процесу на високому рівні.

МАРКЕТИНГОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ

Провести маркетингові 
дослідження з метою вивчен
ня попиту на окремі спеціаль
ності на ринку праці.

За результатами дослід
ження ініціювати роботу з 
відкриття нових спеціальнос
тей з урахуванням тенденцій 
розвитку регіону.

Запровадити систему до- 
вузівської підготовки і після- 
дипломної освіти

Створити ефективну сис
тему інформування громадсь
кості про можливості одер
жання вищої освіти, 
п ровести роботу з вивчен
ня можливих форм співробіт
ництва з банківськими уста
новами у напрямку оплати 
вищої освіти за рахунок інди
відуального кредитування.

Провести роботу щодо виз
начення потреб підприємств 
міста у певних спеціалістах та 
укладення договорів на цільо
ву підготовку.

Організувати постійну рек
ламну діяльність з метою про
сування Філії на ринку послуг 
та залучення більш широкого 
кола студентів.

Розробити і впровадити 
програму «Імідж Філії».

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ

Розробити спільно з Цент
ром дистанційного навчання

КПІ та впровадити систему 
дистанційного навчання.

Розробити програму впро
вадження у навчальний про
цес інформаційних технологій, 
зокрема:

• застосування віртуаль
них лабораторних робіт;

• застосування електрон
них тренажерів;

• створення електронних 
підручників і методичних по
сібників;

• створення електронної 
системи перевірки знань.

Використовувати можли
вості комунікаційно-інформац
ійних засобів і глобальних 
інформаційно-освітніх мереж.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА 
РОБОТА І СОЦІАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК

Вирішити питання розта
шування студентського гур
тожитку.

Налагоджувати взаємини з 
вітчизняними і закордонними 
вищими навчальними заклада
ми у напрямку організації освіт
нього і наукового обміну, ста
жування і навчання за кордо
ном студентів і викладачів Філії.

Запровадити систему сти
мулювання студентів- 
відмінників.

Розглянути можливість 
щодо створення разом з місце
вими органами виконавчої 
влади спеціального фонду 
підтримки обдарованих сту
дентів.

Розробити нормативну базу 
для функціонування студен
тського самоврядування в су
часних умовах демократизації 
освіти, впроваджувати захо
ди щодо підвищення його ролі.

Запровадити систему 
контролю за виконанням 
студентами своїх прямих 
обов'язків.

Брати участь у міських 
спортивних і культурно-ми
стецьких заходах.

Покращити роботу щодо 
проведення в рамках діяль
ності Філії культурно-масо
вих заходів для студентів, 
зокрема змагань КВК.

Щорічно проводити творчі 
звіти студентів, загальні 
збори з підведення підсумків 
навчального року.

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА 
ІНШИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Розробити програму нау
кової діяльності, у тому числі 
за міжнародними програмами.

Впровадити систему 
підготовки наукових кадрів, 
використовуючи можли
вості магістратури та аспі
рантури базового ВНЗ.

Направляти студентів для 
участі у республіканських, 
міських, міжінститутських і ун
іверситетських конференціях, 
семінарах, олімпіадах тощо.

Організувати діяльність 
щодо видання й реалізації на
вчальної, наукової, науково- 
методичної та іншої видав
ничої продукції.

Розширити сферу надання 
платних послуг студентам і 
населенню міста з викорис
танням можливостей Філії, в 
тому числі за напрямками пе
репідготовки і підвищення 
кваліфікації, бібліотечного об
слуговування, використання 
інформаційних систем та ін.

Центр інформації 
м іськвиконком у


