
 

ПЕРЕДВИБОРЧА  ПРОГРАМА 

кандидата  на посаду директора 

ДВНЗ «Новороздільський політехнічний коледж» Литвина.Т.М 

Шановний колектив та всі небайдужі до майбутньої долі освітнього закладу! 

Я, Литвин Тарас Миколайович, маючи 17 років науково-педагогічного 

стажу, ступінь кандидата філософських наук, історичну, економічну та 

юридичну  вищі освіти, посаду доцента кафедри менеджменту та соціально-

гуманітарних дисциплін Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет», 

відповідно до вимог конкурсу висуваю свою кандидатуру на посаду 

директора ДВНЗ «Новороздільський політехнічний коледж».  

Моя основна мета – забезпечити конкурентоспроможність закладу в  

сучасних умовах. Для досягнення цієї мети пропоную наступні кроки 

розвитку освітнього процесу ДВНЗ «Новороздільський політехнічний 

коледж»: 

1. Покращення якості освіти; 

2. Інклюзивне навчання; 

3. Профорієнтаційна робота з учнями та майбутніми 

випускниками 9-11 класів ЗОСШ міста та області. 

Це передбачає, зокрема, виконання наступних завдань: 

- Максимально зберегти існуючий науково-педагогічний потенціал 

викладацького складу коледжу. 

- Вдосконалити внутрішню систему якості освіти закладу шляхом розробки 

її стратегії, механізмів академічної доброчесності, оприлюднення 

критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти. 

- Запровадити та розвивати інклюзивне навчання, як систему освітніх 

послуг, гарантованих державою згідно ст. 20 Розділу І Закону України 

«Про освіту» та відповідно до чинного законодавства. Створити 

адекватне інклюзивне освітнє середовище як сукупність сприятливих 

умов для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 

урахуванням їхніх потреб та можливостей. Реалізувати можливість 

використання наявної матеріально-технічної і науково-методичної бази 



коледжу відповідно до національних і міжнародних критеріїв якості 

функціонування інклюзивного освітнього середовища. 

- Максимально залучати щодо реалізації поставленої мети ресурсний 

потенціал як державних освітніх програм, так і українських неурядових й 

міжнародних громадських організацій 

- Вдосконалити профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів. 

Посилити рекламну та агітаційну діяльність в соціальних інтернет-

мережах та ЗМІ. 

- Розширення спектру напрямків підготовки спеціалістів 

- Налагодження співпраці з вищими освітніми закладами ІІІ-ІVрівнів 

акредитації 

- Інтегрування освітніх процесів з практикою, розвиток зв’язків з бізнес-

середовищем, який формує попит на випускників коледжу 

- Запровадження дистанційного навчання, зокрема для здобувачів освіти з 

особливими потребами та для інших зацікавлених осіб, які не мають 

можливості використовувати традиційні форми навчання. 

- Забезпечення студентів вільним доступом до сучасних електроних 

комунікативних ресурсів. 

-  Здійснення громадського контролю за використанням та управлінням 

коштами. 

- Розвиток та вдосконалення напрацювань попереднього керівництва, 

викладачів та працівників закладу. 

- Поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі викладачів та 

студентів Новороздільського політехнічного коледжу. 

Перед нами стоїть завдання не лише вижити у сучасних складних 

умовах в період реорганізації системи освіти в Україні, але й мати поступ, 

зберігаючи та примножуючи традиції якими багатий коледж 

 

 

Щиро сподіваюсь на Вашу підтримку! 


