Програма діяльності кандидата на посаду директора Глухівського
агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ
Литвиненка Анатолія Васильовича
Головний стратегічний напрямок – забезпечення умов для безперебійної
діяльності та розвитку навчального закладу, збереження робочих місць та
контингенту студентів.
Напрямки діяльності:
1. Організація освітнього процесу
- Організація ефективного освітнього процесу відповідно до сучасних
наукових та методичних вимог, ринку праці та роботодавців, тенденцій та
перспектив розвитку регіону та України.
- Забезпечення дотримання державних стандартів підготовки фахівців.
- Вдосконалення функціонування внутрішньої системи забезпечення
якості освіти, дотримання принципів академічної доброчесності,
систематичне здійснення внутрішнього моніторингу якості підготовки
фахівців у закладі.
- Створення умов для ефективного використання в освітньому процесі
сучасних педагогічних технологій.
- Залучення представників агропромислових формувань, організацій,
установ, бізнесових структур до проведення навчальних занять як на базі
закладу освіти, так і безпосередньо на виробництві.
- Акредитація освітніх програм підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та освітнього ступеня бакалавр,
підготовка з яких здійснюється у закладі освіти.
- Забезпечення умов для своєчасного проходження співробітниками
підвищення кваліфікації, проведення атестації відповідно до державних
вимог.
- Моніторинг ринку праці та ринку освітніх послуг з метою ліцензування
нових спеціальностей та атестації нових робітничих професій.
- Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти.
- Проведення виробничих практик на базі агропромислових формувань
та фермерських господарств країн Європи.
- Проведення на базі закладу конференцій, тренінгів, семінарів, майстеркласів та інших заходів.
- Створення належних умов для участі співробітників та студентів у
міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських, внутрішніх конкурсах,
олімпіадах, конференціях, семінарах та ін.
- Оновлення матеріально-технічної бази кабінетів, лабораторій,
майстерень. Капітальна реконструкція кабінету іноземної мови, кабінету і
лабораторії ремонту сільськогосподарської техніки, створення лабораторії
технічного сервісу в АПК, фруктової лабораторії, доукомплектування
лабораторії фруктових насаджень і рослинництва.
- Планова заміна та модернізація комп’ютерної техніки.

- Оновлення транспортного парку, який використовується під час
практичної підготовки водіїв.
2. Профорієнтаційна робота та здійснення прийому
- Збереження ліцензованих в закладі спеціальностей та робітничих
професій.
- Збереження обсягів державного замовлення для всіх спеціальностей
денної та заочної форми навчання.
- Залучення до проведення профорієнтаційної роботи всіх категорій
співробітників та студентів закладу освіти.
- Пошук та впровадження нових перспективних технологій проведення
профорієнтаційної роботи.
- Розширення регіону проведення профорієнтаційної роботи.
- Нормативне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення роботи
приймальної комісії відповідно до встановлених вимог.
- Щорічне повноцінне здійснення прийому на навчання як головна умова
життєдіяльності закладу освіти.
3. Виховна та спортивно-масова робота
- Проведення систематичної особистісно орієнтованої виховної роботи в
закладі, навчальній групі, гуртожитку.
- Виховання у студентів патріотизму, любові до своєї країни, поваги до
родини, розвиток гуманізму і толерантності.
- Пропаганда загальноєвропейських цінностей.
- Пошук та впровадження нових технологій роботи кураторів
навчальних груп.
- Систематична робота з контингентом студентів, віднесених до
соціально незахищеної категорії осіб.
- Створення належних умов для організації роботи гуртків художньої
самодіяльності та спортивних секцій, участі співробітників і студентів у
проведенні спортивних змагань, конкурсів, фестивалів художньої творчості.
- Часткова заміна апаратури в актовій залі, проведення капітального
ремонту в великій спортивній залі, придбання спортивного інвентарю.
4. Розвиток студентського самоврядування
- Постійна підтримка органів студентського самоврядування, тісна
співпраця з ними, залучення студентів до вирішення актуальних питань
діяльності закладу.
- Створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента як
особистості.
- Проведення спільних заходів за участю співробітників та студентів
закладу: Днів студентського самоврядування, художньо-мистецьких та
спортивно-масових заходів, участь у волонтерських та інших акціях тощо.
- Сприяння в організації активного дозвілля студентів.
- Завершення реконструкції Клубу студентського дозвілля.

-Бюджет розвитку – як основа стабільності.
5. Фінансово-господарська діяльність
- Постійне оновлення та поповнення матеріально-технічної бази закладу:
проведення капітальних та поточних ремонтів, поповнення начальних
кабінетів, лабораторій, майстерень обладнанням, приладами, макетами,
стендами, заміна комп’ютерної техніки, медичного пункту спеціалізованим
обладнанням та ін.
- Благоустрій території закладу.
- Проведення ряду заходів із енергозабезпечення закладу (заміна ламп
розжарювання на енергоощадні, заміна віконних блоків у навчальних
корпусах та гуртожитках на металопластикові з енергозберігаючими
склопакетами, ремонт та утеплення фасадів та дахів навчальних корпусів і
гуртожитків, часткова заміна теплотрас).
- Вивчення питання використання альтернативних видів твердого палива
в роботі котельні.
- Забезпечення належних умов проживання в гуртожитках.
- Збільшення фінансових надходжень від діяльності лабораторії
фруктових насаджень і рослинництва, використання їх для вирішення
актуальнихпитань діяльності закладу.
- Розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися в закладі
освіти.
- Забезпечення своєчасності виплати заробітної плати співробітникам, а
стипендії – студентам закладу.
6. Інтеграційні зв’язки із Сумським НАУ та міжнародне
співробітництво
- Продовження навчання випускників закладу освіти в Сумському НАУ
за освітньо-професійною програмою бакалавра та освітньою програмою
магістра.
- Інтеграція навчальних планів і програм із навчальними планами і
програмами Сумського НАУ.
- Участь представників закладу у роботі вченої ради, кафедр, органів
студентського самоврядування Сумського НАУ.
- Проведення спільних наукових, навчальних, методичних, виховних,
профорієнтаційних та інших заходів.
- Участь у програмах академічної мобільності.
- Міжнародне співробітництво в рамках українсько-німецького проекту
«Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України».
- Участь в роботі міжнародних виставок, конференцій та ін.
- Навчання викладачів магістратури та аспірантури.
7. Соціальна сфера

- Участь співробітників і студентів у вирішенні питань діяльності
закладу через збори трудового колективу, профспілкову організацію
співробітників, педагогічну раду, органи студентського самоврядування.
- Забезпечення дотримання прав учасників освітнього процесу та
співробітників закладу освіти, поліпшення умов праці, захисту їх прав і
інтересів.
- Стимулювання педагогічних працівників за підготовку навчальнометодичних підручників і посібників, написання статей у наукових, фахових
і періодичних виданнях, участь у конкурсах, підготовку і участь студентів у
предметних олімпіадах, участь в заходах різного спрямування.
- Стимулювання студентів за досягнення в навчальній, позаудиторній,
громадській, художній, спортивній та інших видах діяльності. Врахування їх
досягнень при формуванні рейтингу успішності на нарахування стипендії.
- Вивчення питання забезпечення працівників закладу житлом через
участь в програмі молодіжного житлового будівництва.
- Використання можливостей лабораторії фруктових насаджень і
рослинництва для безкоштовного забезпечення співробітників продукцією
лабораторії (гречка, соняшникова олія) та зменшення собівартості продукції
в їдальні та буфетах закладу.
- Надання матеріальної допомоги на лікування, транспорту для оранки
городів, перевезення твердого палива, соціальна підтримка ветеранів
педагогічної праці.
- Систематичне інформування співробітників та студентів щодо
можливої участі в грантових програмах.
- Надання дієвої допомоги студентам у працевлаштуванні.

