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План перспективного розвитку 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеського національного технологічного університету» 

 

Планування розвитку коледжу за основними напрямками діяльності, 

згідно положення про ВСП «Фаховий коледж нафтогазових технологій, 

інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного 

університету» 

 

1. Навчальна робота. 
 

1.1.  Розвиток науково – методичної діяльності.  

 

1.1.1.    Організаційно-методичне забезпечення програм розвитку закладу; 

1.1.2. Вивчення, освоєння та практичне застосування інноваційних 

технологій навчання, модернізація освітнього процесу; 

1.1.3. Створення комплексно – методичного забезпечення навчальних 

дисциплін; 

1.1.4.   Розробка та видання навчальних підручників, методичних 

посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; 

1.1.5. Поглиблення педагогічних і методичних знань, науково-

теоретичної підготовки з дисципліни, методики її викладання; 

1.1.6. Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності 

викладачів, їх загальної культури, створення мотивації та умов для 

професійного вдосконалення; 

1.1.7. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем 

освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, 

передового педагогічного досвіду; 
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1.1.8.  Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної 

творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів 

наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій, тощо; 

1.1.9.  Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики. 

 

1.2. Підвищення рівня якості навчання. 

 

1.2.1. Важливою компонентою поліпшення освітнього процесу 

підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою в Коледжі є розвиток 

його навчального та методичного забезпечення. Забезпечення освітнього 

процесу власними підручниками, навчальними посібниками, довідниками та 

словниками, робочими програмами, силабусами. Для досягнення цієї мети 

розроблені такі цілі. 

1.2.2. Розвиток дистанційної форми надання освітніх послуг через 

удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін на web - 

сайті, його технічного забезпечення. 

1.2.3. Наповнення електронної бібліотеки Коледжу електронними 

версіями підручників та навчальних посібників й забезпечення 

безперешкодного доступу до них здобувачів освіти. 

 1.2.4. Методичний супровід використання нових інтерактивних 

технологій навчання в освітньому процесі.  

1.2.5. Удосконалення методик отримання зворотного зв’язку щодо якості 

організації освітнього процесу з погляду здобувачів освіти, роботодавців, 

педагогічних працівників, випускників. 

1.2.6. Удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу через застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій.  

1.2.7. Забезпечення успішної участі студентів у Всеукраїнських 

студентських олімпіадах і конкурсах, здобуття ними призових місць.  

 

1.3. Співпраця з кафедрами ОНАХТ. 

 

1.3.1. Узгодження навчальних планів і програм з навчальних 

дисциплін. 

1.3.2. Спільні заходи із впровадження системи неперервної ступеневої 

підготовки фахівців за узгодженими навчальними планами та програмами 

спеціальностей. 

1.3.3. Організацію стажування викладачів, спільне проведення 

семінарів, круглих столів. 
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1.3.4. Спільне розроблення навчально-програмного забезпечення 

методик професійного навчання. 

1.3.5. Участь представників академії у роботі державних 

екзаменаційних комісій. 

1.3.6. Участь викладачів та студентів у роботі наукових конференцій, 

семінарів. 

 

2. Виховна робота. 
 

2.1. Виховні заходи  

 

2.1.1. Формування  української громадянської ідентичності – 

здійснення заходів спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-

державних (національних) цінностей, розвитку громадської ідентичності 

студентів коледжу. 

2.1.2. Здійснення військово-патріотичного виховання - проведення 

заходів спрямованих на формування у студентів коледжу готовності до 

захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України. 

2.1.3. Системне проведення студентських науково-практичних 

конференцій, предметних олімпіад, фестивалів творчості, виставок та 

ярмарок, розширення зв’язків з науковцями України та зарубіжних країн. 

2.1.4. Відпрацювання заходів плідної співпраці з університетом, 

коледжами ОНТУ, спільного використання матеріально-технічного і 

дослідницького ресурсу університету. 

2.1.5. Організація заходів щодо сприяння розширенню участі 

студентських органів самоврядування у всіх сферах діяльності коледжу. 

2.1.6. Активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення 

студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах, у наукових конференціях на 

базі ОНТУ, залученню студентів коледжу до наукової роботи в лабораторіях 

коледжу і ОНТУ. 

2.1.7. Підвищення ефективності роботи щодо організації і проведення 

заходів з патріотичного, правового, екологічного, духовно-інтелектуального, 

морального, трудового виховання. 

2.1.8. Проведення ефективної профілактичної роботи щодо можливих 

правопорушень  серед студентської молоді. 

2.1.9. Відпрацювання заходів з фізичного виховання щодо широкого 

залучення студентів та працівників до занять фізкультурою та спортом. 

Організація проведення спартакіад, змагань, турнірів на базі коледжу. 
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2.1.10. Становлення інноваційної корпоративної культури якості, 

розвитку й співпраці працівників, студентів і випускників коледжу на основі 

соціальної відповідальності.  

2.1.11. Розвиток цілісної особистості студентів коледжу шляхом 

поєднання фізичного, інтелектуального, емоційного та духовного розвитку 

молодої людини запровадження єдиної системи наставництва для студентів.  

2.1.12. Всебічне використання сучасних технічних можливостей щодо 

інформаційного забезпечення заходів та розміщення на офіційному сайті 

коледжу інформації, щодо сприяння підвищенню іміджу ФКНТІІС, 

українською та англійською мовами. 

 

3. Навчально-виробнича робота. 
 

3.1. Навчально – виробнича робота 

 

3.1.1. оновлення баз виробничих практик, пошук партнерів та 

налагодження співробітництва з сучасними підприємствами; 

3.1.2. удосконалення нормативної та методичної бази навчальних 

практик; 

3.1.3. впровадження новітніх форм проведення навчальних практик, 

підвищення ролі професійної складової; 

3.1.4. розширення напрямків міжнародного стажування; 

 

3.2. Профорієнтаційна робота. 

 

3.2.1. пошук та опанування новітніми формами організації 

профорієнтаційної роботи; 

3.2.2. підвищення ефективності онлайн-спілкування зі вступниками; 

3.2.3. активізація в соціальних мережах та інтернет-платформах; 

 

3.3. Міжнародна робота. 

 

3.3.1. пошук іноземних партнерів та участь в міжнародних проектах; 

3.3.2. участь в програмі ЄС Еразмус+; 

3.3.3. стажування та практична підготовка студентів за кордоном; 

 

4. Фінансова діяльність. 
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4.1. Організація бухгалтерської служби. 

 

4.1.1. Ухвалення рішення щодо самостійного ведення бухгалтерського 

обліку. 

4.1.2. Визначення структури бухгалтерської служби відповідно до 

штатних нормативів. 

4.1.3. Звернення до головного розпорядника бюджетних коштів із 

проханням виділити додаткові кошти на оплату праці додаткових штатних 

одиниць. 

4.1.4.  Прийняття нового працівника – головного бухгалтера до штату 

коледжу. 

4.1.5. Передача справ від центральної бухгалтерії академії до нової 

окремої бухгалтерії коледжу. 

4.1.6. Складання та надання до органу Казначейства нових карток (зі 

зверненням підписів та відбитків печаті). 

 

 

5. Адміністративно-господарська робота. 
 

5.1. Удосконалення навчально-матеріальної бази 

 

5.1.1. Закінчення капітального ремонту та обладнання лабораторії 

автоматизація, інтегрованої технології і телекомунікації та радіотехніки 212 

аудиторії корпусу Б, обладнання лекційної аудиторії для потоків; 

5.1.2. Капітальний ремонт та обладнання лабораторії нафтової 

інженерії та технології  231 аудиторії корпусу А обладнання лекційної 

аудиторії для потоків; 

5.1.3. Удосконалення енергозбереження коледжу; 

5.1.4. Заміна дерев’яних вікон та дверей на металопластикові; 

5.1.5. Встановлення сонячних батарей на даху спортивного залу для 

забезпечення освітлення його з подальшою регенерацією електроживлення; 

5.1.6.  Переобладнання системи опалення аварійної (правої) сторони 

корпусу Б на електричне опалення; 

5.1.7. Удосконалення інфраструктури;  

5.1.8. Обладнання центрального входу та приміщень першого поверху 

корпусу А пристосуваннями для мало мобільних груп населення; 

5.1.9. Ремонт асфальтного покриття доріг центральної  до корпусу А та 

розмежувальної між корпусами А і Б; 

5.1.10. Капітальний ремонт центрального входу корпусу А з 

відновлювальним ремонтом даху та стоків; 
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5.1.11. Капітальний ремонт фронтального фундаменту будівель корпусів 

А і Б; 

5.1.12. Удосконалення системи відео-спостереження;    

5.1.13. Обладнання приміщень загального користування коридорів, 

рекреацій, холів  корпусів А і Б  камерами відео спостереження, перехід на 

електрону систему охорони; 

5.1.14. Оснащення всіх приміщень корпусів А і Б точками доступу до 

інтернету. 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                             О.А.Глушков 

 

 

 


