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Миколаївський політехнічний фаховий коледж - заклад фахової
передвищої освіти, що здійснює підготовку за освітньо- кваліфікаційним
рівнем кваліфікованого робітника та освітньо-професійним ступенем
фахового молодшого бакалавра.

Ця Стратегія може бути основою середньострокового планування для
реалізації регіональних програм розвитку фахової передвищої освіти в
Миколаївському політехнічному фаховому коледжі, реалізації державної
політики у коледжі, досягнення ефективності використання державних
ресурсів в інтересах реалізації прав людини, забезпечення розвитку
та конкурентоспроможності закладу освіти.

Місія
❖ Сприяння модернізації українського суспільства шляхом

підготовки конкурентоздатних фахівців з високим рівнем професійної
компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, що
грунтуються на кращих традиціях та інтегровані у світову освіту й науку

❖ Створення для викладацького складу якісних умов праці,
можливостей підвищення професійного рівня, умов для академічного
лідерства та самовираження особистості.

❖ Створення для здобувачів освіти умов для саморозвитку,
професійного становлення, культурного і духовного пошуку, можливостей
формувати свою траєкторію освіти, що є запорукою формування
високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих
професіоналів

❖ Забезпечення високих вимог ринку праці фахівцями нової
формації, здатними працювати в умовах швидкозмінного,
багатофункціонального середовища;.

Візія
Миколаївський політехнічний фаховий коледж – інноваційний заклад

освіти, що пам’ятає свої історичні традиції і в той же час усвідомлює новітні
вимоги європейського освітнього простору, підтримує лідерство, створює
умови для творчої самореалізації, освітньої мобільності та міжнародної
промоції, динамічно розвивається і прагне стати престижним та потужним
навчальним центром підготовки високоосвічених фахівців,
конкурентоспроможних на вітчизняному і міжнародному ринку праці,
впевнених у затребуваності своїх професійних знань з боку сучасного
суспільства. 
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Ключові цінності та принципи
Миколаївський політехнічний фаховий коледж – заклад фахової

передвищої освіти, що має позитивний імідж, зберігає та примножує
власні традиції, активно розвивається й правильно інтерпретує цінності на
шляху до досягнення визначених візії та місії
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Миколаївський політехнічний фаховий коледж реалізує свої місію та
візію шляхом досягнення  стратегічної мети розвитку.

Стратегічна мета: ефективний сталий випереджальний розвиток
коледжу як інноваційно - орієнтованого центру досконалості,
конкурентоспроможного у світовому освітньому просторі, передусім через
високу якість підготовки на рівні кращих світових практик осіб, які
навчаються, підвищення його ролі в технічному, соціальному, економічному,
культурному розвитку суспільства, досягнення більш високого визнання на
державному та світовому рівнях. Зазначене передбачає великий спектр
цільових завдань і критеріїв успішності результатів за всіма напрямами
діяльності коледжу.

На реалізацію стратегічної мети розвитку Миколаївський
політехнічний фаховий коледж визначає такі стратегічні напрями
розвитку:





Основні стратегічні цілі

1 Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти. Академічна доброчесність

Завдання
Подальше формування системи якості з орієнтацією на найкращі

практики, у тому числі закордонні, буде передбачати її компетентнісно
орієнтовану спрямованість, що враховує потреби, вимоги та підвищення
ціннісних очікувань усіх груп стейкхолдерів

Доповнення та систематизація показників оцінки прогресу якості
для забезпечення її оцінювання шляхом моніторингу таких показників, як
динамічність ступеня задоволеності споживачів освітніх послуг, випускників
та роботодавців; показників працевлаштування; досягнень студентів;
показників акредитації; експертних оцінок тощо

Запровадження регулярного моніторингу ефективності системи
оцінювання та розроблення системи моніторингу індивідуального прогресу
здобувача освіти

Реалізація політики забезпечення протидії академічній
недоброчесності в усіх її проявах

2 Освітня діяльність
2.1 Освітня пропозиція. Формування контингенту осіб, які

навчаються
Завдання

Розширення освітніх пропозицій на різних рівнях освіти буде
одночасно супроводжуватися переглядом доцільності збереження існуючих
освітньо-професійних програм, оптимізацією їх спектра відповідно до потреб
національного та міжнародного ринків праці й до попиту на них із боку
вступників, що є пріоритетним порівняно з корпоративними інтересами
структурних підрозділів. Рішення щодо ліцензування нових спеціальностей,
програм буде базуватися також на результатах відповідних маркетингових
досліджень, здійсненні моніторингу ринку освітніх послуг

Започаткування та реалізацію власного проєкту коледжу «Крок до
кар’єри» з метою професійної орієнтації шкільної учнівської молоді.

Комплексна професійної орієнтації, що повинна передбачати:
планування рекламно-інформаційної та агітаційної діяльності з акцентом на
інформування абітурієнтів про поточний стан ринку праці України, про
потреби фахівців конкретних спеціальностей, можливості працевлаштування
за освітньо-професійними програмами коледжу, у тому числі шляхом
реалізації в соціальних мережах технологій, властивих відповідним цільовим
аудиторіям.

2.2 Модель випускника коледжу. Змістовна складова його
формування



Рух від поняття «кваліфікація» до поняття «компетенція» передбачає
створення цільової компетентнісної моделі випускника, що передбачає поряд
із високим рівнем одержаних знань пріоритетне врахування вмінь та навичок
ефективно діяти і знаходити адекватні рішення, здійснювання вимірювання
освітнього результату через придбані компетенції, а в узагальненому вигляді
− через компетентність.

Конкурентоспроможний та успішний випускник незалежно від фахового
спрямування повинен не лише опанувати на високому рівні суто професійні
компетентності (hard skills), а й мати здатність адаптуватися та ефективно
працювати в умовах глобальної економіки в багатофункціональному
швидкозмінному інформаційно-технологічному середовищі, розвивати в собі
такі універсальні базові навички (soft skills) успішності, як комунікативні та
лідерські якості, професійну відповідальність та етику професійного
спілкування, навички індивідуальної та командної роботи, вільне володіння
декількома мовами міжнародного спілкування, бізнесове мислення, вміння
ефективно застосовувати законодавчу базу й організаційно-управлінський
інструментарій, креативно мислити та вирішувати завдання проблемного і
пошукового характеру, вміння самовдосконалюватися в сучасному
динамічному соціально-економічному просторі тощо

Завдання
Забезпечення студентоцентрованості освітніх та

освітньо-професійних програм, їх наближення до реалізації моделі
випускника

Запровадження нових конкурентоспроможних програм, що мають
інтердисциплінарний, мультидисциплінарний характер, із поєднанням у них
напрямів різного профілю з метою інтернаціоналізації освітньої діяльності,
реалізації програм подвійних та спільних дипломів, розвитку міжнародної
академічної мобільності, залучення іноземних студентів тощо.

У новій редакції Положення про організацію освітнього процесу
необхідно затвердити критерії та механізми моніторингу, періодичного
перегляду та вдосконалення освітньо-професійних програм

2.3 Організація освітнього процесу. Впровадження новітніх освітніх
технологій

Завдання
Необхідно вдосконалити механізми визнання досягнень здобувачів

освіти (компетенцій, набутих під час реалізації програм академічної
мобільності, визнання програм, курсів, додаткового, формального та
неформального неакадемічного навчання)

Студентоорієнтований підхід передбачає посилення значущості
принципу навчального партнерства студента та викладача, можливість вибору
викладача студентом, їх співпрацю під час реалізації цільової індивідуальної
підготовки, що повинно стати пріоритетною формою організації навчального
порядку через підвищення питомої ваги самостійної роботи студента з
побудовою технологій набуття компетентностей переважно в діалоговому



віддаленому режимі електронного середовища, керівництва викладачем
навчальною роботою студента як, зокрема, організатором одержання ним
відповідних знань.

2.4 Практико-орієнтована підготовка осіб, які навчаються.
Працевлаштування випускників, їх кар’єрне зростання

Головними критеріями успішності досягнення стратегічних цілей є
показники, що визначають конкурентоспроможність випускників, зокрема,
через забезпеченість їх першим робочим місцем, їх кар’єрне зростання, що
істотно забезпечується рівнем їх практико-орієнтованої підготовки.

Завдання
Розширення форм співпраці з роботодавцями на всіх етапах

освітнього процесу з метою наближення знань та навичок здобувачів освіти
до вимог першого робочого місця

Посилення участі роботодавців у солідарній підготовці фахівців,
зокрема через реалізацію технологій корпоративного навчання із
забезпеченням повернення витрат на різноформатне «інвестування» у вигляді
конкурентоспроможного людського капіталу, поширення на максимальну
кількість спеціальностей позитивного досвіду дуальної освіти

2.5 Формування особистості студента. Сервіси позанавчальної
діяльності

Завдання
Урізноманітнити напрями позанавчальної діяльності, збільшити

кількість гуртків, творчих студій, об’єднань і клубів тощо, у тому числі на
відділеннях та осередках студентського самоврядування, оновити зміст та
форми діяльності гуртків і творчих студій для залучення до їх роботи більшої
кількості студентів.

Постійно розвивати взаємодію адміністративно-управлінського
персоналу коледжу, викладачів зі студентськими громадськими об’єднаннями
щодо об’єктивного і конструктивного діалогу з питань покращання діючих та
створення нових алгоритмів забезпечення позанавчальної діяльності,
вдосконалювати систему морального й матеріального стимулювання
студентів і викладачів – активних учасників виховної діяльності
(нагородження, проведення тематичних конкурсів «Кращий куратор»,
«Кращий староста» та ін.), посилювати стимулювальну роль стипендії,
урізноманітнювати моделі організації роботи кураторів та оцінювання
результативності позанавчальної діяльності.

Підвищити рівень комфорту проживання в гуртожитку.

3. Інтелектуальне та ресурсне забезпечення.
Реалізація стратегії передбачає імплементацію та підвищення

ефективності використання механізмів щодо інституційного розвитку й
стратегічного управління, цільового та результаторієнтованого фінансування;
розвиток персоналу; розбудову ефективного врядування та фінансових
механізмів підтримки політики досконалості; посилення автономії в балансі з
відповідальністю; та підзвітністю, професіоналізацію управління.



3.1 Кадрова політика: управління людським капіталом,
корпоративна культура, соціальні сервіси

Завдання
Необхідно продовжувати роботу з консолідації інформації про

персонал, показники його ефективності, критерії оцінювання його
кваліфікації з метою повної автоматизації цього процесу, що дозволить
швидко та оперативно проводити аналіз кваліфікації персоналу в розрізі
структурних підрозділів, виявляти потенціал та коригувати напрямки
підвищення його кваліфікації.

Забезпечити масштабну діяльність системи підвищення
кваліфікації всіх категорій співробітників із цільовою її спрямованістю на
компетентнісний підхід, передусім у частині універсальних компетенцій
(мовленнєва, інформаційна, комунікативна, проєктна та інші), професійних
компетенцій (педагогічна, дослідницька, суто фахова тощо) та компетенцій у
частині академічного менеджменту (стратегічне управління, управління
проєктами, ефективне лідерство, командна, організаційно-методична
діяльність, підприємництво, ведення перемовин тощо).

Посилення соціального захисту членів колективу, що має особливе
значення і повинно бути більш адресним, дієвим та ефективним.

Розширення системи стимулювання працівників, зокрема шляхом
щомісячного преміювання за якісне виконання посадових обов’язків, робіт
певних напрямів діяльності та робіт, пов’язаних із підвищеною складністю,
за особливі досягнення тощо.

Подальший розвиток системи матеріального заохочення
співробітників, диференціації оплати праці з метою стимулювання
ефективної, творчої, ініціативної діяльності; забезпечення оплати праці
співробітників усіх категорій

Посилення заходів щодо запобігання зменшенню штату
викладацького складу та інших категорій співробітників.

3.2 Інформаційне та інноваційно-технологічне забезпечення
діяльності

Розвиток цифрової інфраструктури, інформаційне та
інноваційнотехнологічне забезпечення є запорукою успішної освітньої
діяльності, поширення транскордонних інформаційно-телекомунікаційних
технологій навчання.

Завдання
Продовження масштабної роботи щодо інформатизації освітньої,

організаційної, методичної, профорієнтаційної, виховної діяльності;
Постійне оновлення та створення вебресурсів навчальних

дисциплін;
Створення та постійне поповнення електронної бібліотеки

коледжу з авторизованим доступом здобувачів освіти та педагогічних



працівників до електронних версій підручників, посібників та бази
дипломних проектів;

Створення та функціонування видавничого центру коледжу;
Започаткування вебресурсів для підтримки та розвитку

обдарованої молоді коледжу.

3.3 Інфраструктурне забезпечення діяльності
Однією з необхідних умов реалізації місії коледжу є розвиток

інфраструктури високого рівня якості, а саме: високотехнологічне обладнання
навчальних лабораторій, відповідне забезпечення побуту, занять спортом,
культурної діяльності тощо.

Завдання
Реконструкція спортивного майданчика;
Поступова реконструкція студентського гуртожитку, зокрема

ремонт кухонь, обладнання побутових кімнат, сантехнічні роботи. Для
покращення побутових умов студентів в гуртожитку створити побутові
кімнати з пральними машинами, прасувальними дошками та прасками,
оновити меблі в кімнатах

Реконструкція коридорів другого та третього поверхів навчального
корпусу;

Ремонт фасаду основного навчального корпусу;
Впорядкування внутрішньої дворової території коледжу.
Реконструкція актової зали
Постійне оновлення матеріально-технічної бази для

безпосереднього проведення освітнього процесу.
Розвиток інфраструктури власного виробництва меблів та

проведення ремонтів, господарської діяльності тощо для задоволення
внутрішніх потреб з істотною економією коштів.

3.4 Ефективні фінансово-економічні механізми
Зважаючи на підпорядкованість фінансових інтересів освітнім цілям,

фінансове забезпечення є ключовим чинником спроможності забезпечення
успішності місії коледжу.

Завдання
Продовження політики забезпечення економічної самодостатності

коледжу. Збільшення доходної частини бюджету коледжу за рахунок:
Розширення спектру надання платних послуг;
залучення коштів спонсорської допомоги, благодійних внесків,

коштів від інших видів діяльності, які не суперечать законодавству України та
статутним положенням;

Стимулювання щодо збільшення студентів, що навчаються за
контрактом;

Пошук та залучення різного роду грантів для забезпечення
розвитку коледжу;



Створення нових алгоритмів фінансового забезпечення діяльності,
конкретні організаційно-економічні механізми та інструментарій ефективної
взаємодії коледжу з усіма стейкхолдерами, започатковувати проєкти
державно-приватного партнерства.

Забезпечення достойної та справедливої оплати праці
співробітників, зокрема, через привабливі умови стимулювання якості
діяльності, мотивації досягнення поставлених цілей та кореляції винагороди з
результатами їх досягнення.

Вдосконалення методики обчислення вартості підготовки фахівців
за всіма рівнями, різними спеціальностями та іншими складовими освітньої
діяльності.

4 Менеджмент якості діяльності
Сталий розвиток коледжу, атмосфера успішності та вдосконалення

зумовлює і необхідність постійної трансформації системи управління,
відповідної організаційної гнучкості прогнозування та оперативного
реагування на зміни конкурентного глобального середовища, застосування
нових форм управління змінами, управлінських інновацій та управлінської
ефективності, більш широкого залучення до процесів управління осіб, які
навчаються, та співробітників усіх рівнів.

Завдання
Забезпечення прозорості та демократичності в ухваленні

управлінських рішень; усі нормативні документи на принциповому рівні
обговорюються робочими, дорадчими органами та педагогічною радою

Підвищення відповідно до законодавства України ролі Наглядової
ради, зокрема, в частині аналізу та формування політики діяльності коледжу,
впливу на його ресурсне забезпечення, здійснення відповідних контрольних
функцій.

Посилення ролі органів самоврядування, колегіальних,
дорадчо-консультативних та дорадчих органів, передусім педагогічної ради
коледжу як колегіального органу управління.

Вдосконалення та оновлення згідно з вимогами часу внутрішньої
нормативної бази, її адаптація до нових законодавчих норм будуть
супроводжуватися завданням подолання зайвого бюрократизму із
забезпеченням відкритості процесу розроблення відповідних документів.

Розвиток системи корпоративних сервісів, регламентів, що
автоматизують різні види адміністративної та навчальної діяльності,
мінімізують паперовий документообіг поширенням електронного,
забезпечують автоматизовану функцію контролю та самоконтролю як
важливу складову ефективності управлінської діяльності.

Забезпечення успішності коледжу – головне завдання стратегічного
менеджменту.

Наш заклад освіти за всіма показниками, має авторитет серед закладів
освіти міста, та області. Тому завдяки взаємній довірі, підтримці, повазі та



взаємодопомозі ми зможемо зберегти і розбудувати наш коледж підтвердити
та примножити його сталі традиції.


