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Стратегія розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету» на 

2020-2030 роки ґрунтується на Візії та Місії і визначає пріоритетні напрямки 

діяльності закладу освіти. Стратегію розроблено на основі вимог, що 

висуваються до сучасного закладу освіти. Діяльність закладу освіти має 

базуватися на стратегії його розвитку. 

Місія - здійснювати внесок у розвиток становлення суспільства майбутнього 

за рахунок інтеграції передових наукових досліджень та практики; створювати 

умови для всебічного розвитку особистості в освітньо-науковому середовищі. 

Візія - бути сучасним закладом освіти України, здатним здійснювати 

підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку 

праці.  

Таким чином, стратегія КІтУ НАУ - підготовка висококваліфікованих 

фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані 

задачі в різних сферах діяльності. 

Стратегія розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету» 

ґрунтується на таких цінностях: 

– висока корпоративна культура; 

– розвиток кадрового потенціалу; 

– підтримка інновацій на всіх рівнях діяльності; 

– орієнтація на потреби та інтереси студентів;  

– партнерські зв’язки з усіма зовнішніми стейкхолдерами на глобальному 

рівні; 

– підтримка обдарованої молоді та розвиток творчого потенціалу студентів;  

– студоцентроване навчання; 

– демократична система управління. 

Стратегія розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету» 
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реалізується через основні напрямки розвитку, до яких належать освітня, 

наукова та інноваційна, виховна діяльність та студентське самоврядування. 

1. Освітня діяльність 

Основною метою Відокремленого структурного підрозділу «Фахового 

коледжу інженерії та управління Національного авіаційного університету» в 

освітній діяльності є підвищення якості навчального процесу та вдосконалення 

чинних програм підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», 

освітнього ступеня «Бакалавр». Ліцензування нових програм відбуватиметься 

відповідно до розвитку нових напрямів у сферах виробництва, обробки 

інформації та управління. 

 Для розвитку даного напряму спрямоване вирішення наступних завдань: 

– посилення співпраці з представниками бізнесу; 

– оновлення освітніх програм у відповідності до вимог світового освітнього 

простору; 

– запровадження та розвиток варіативних форм навчання; 

– впровадження і розвиток елементів дуальної освіти з метою мінімізації 

розриву між теорією і практикою та сприяння підвищенню рівня якості 

підготовки кваліфікованих кадрів; 

– створення відповідного освітнього середовища в коледжі, що відповідає 

потребам і можливостям кожного студента;  

– розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення студентів доступом 

до світових інформаційних ресурсів; 

– підвищення кваліфікації педагогічного складу та залучення до 

викладацької діяльності провідних учених та практиків у відповідних галузях. 

Серед основних критеріїв успішності досягнення поставлених завдань 

можна виокремити такі: кількість студентів, що навчаються, наявність сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій та професійний рівень викладацького 

складу, що визначається залученням співробітників до курсів підвищення 



4 
 

кваліфікації, стажування в провідних наукових установах, практичним досвідом 

роботи та участю у науковій діяльності. 

 

2. Наукова та інноваційна діяльність 

Зважаючи на той факт, що наукова діяльність та використання інновацій є 

важливою складовою функціонування сучасного успішного закладу освіти, 

даному напряму має приділятися відповідна увага. Це потребує залучення 

представників викладацького складу та студентів коледжу до участі в роботі 

над науковими темами, а також дослідження питань впровадження наукових 

результатів у практичну діяльність. Для успішного досягнення поставленої 

мети необхідним є вирішення наступних завдань: 

– залучення викладачів до наукової роботи; 

– збільшення обсягу публікацій викладачів у наукових та науково-

практичних конференціях, а також вітчизняних фахових наукових виданнях; 

– збільшення кількості наукових публікацій у виданнях, що входять до 

переліку рецензованих у науково метричних базах Scopus та Web of Science; 

– сприяння дотриманню академічної доброчесності викладачами та 

студентами; 

– активізація навчання викладачів в аспірантурі та докторантурі;   

– залучення студентів до участі в науковій діяльності. 

Для досягнення поставлених завдань, необхідно використовувати такі 

показники: кількість студентів, що беруть участь у роботі наукових гуртків та 

займають призові місця в олімпіадах, конкурсах науково-пошукових робіт, 

навчання викладачів в аспірантурі та докторантурі, а також кількість наукових 

публікацій у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій. 

 

3. Виховна діяльність та студентське самоврядування 

Метою виховної роботи у Відокремленому структурному підрозділі 

«Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного 

університету» є створення сприятливих умов для формування і розвитку  
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особистості громадянина України з національною свідомістю, високими 

ідеалами і моральними якостями, а також відповідальних, свідомих, 

толерантних та здатних до самоосвіти студентів. Реалізація даної мети 

передбачає створення належних умов для розвитку особистості та реалізації 

творчого потенціалу студентів. 

Реалізація даного напряму передбачає вирішення наступних завдань: 

– розвиток студентського самоврядування в наслідок активної діяльності 

Студентської ради та Студентського наукового товариства; 

– розробка комплексних програм виховної роботи в закладі освіти; 

– підвищення кваліфікації викладачів щодо питань виховної роботи; 

– моральне заохочення студентів за активну участь у громадському житті 

суспільства та успіхи у навчанні; 

– систематичне проведення моніторингу студентів, що мають особливі 

потреби в навчанні і потребують відповідної підтримки в суспільстві; 

– формування відповідного інформаційного простору; 

– створення належних умов для проведення виховної роботи, зокрема, 

оновлення необхідного матеріального забезпечення; 

– формування культури здорового способу життя як складової виховання, 

збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді; 

– розвиток інфраструктури для занять фізичною культурою, спортом, 

фізичної рекреації та оздоровлення студентів коледжу. 

Критеріями досягнення поставлених завдань є число викладачів, що 

проходять відповідне підвищення кваліфікації, підвищення рівня активності 

діяльності Студентської ради та Студентського наукового товариства, 

регулярність проведення культурно-просвітницьких, спортивних, національно-

патріотичних заходів. 

Втілення Стратегії розвитку Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного 

університету» до 2030 року дозволить коледжу підвищити рівень ефективності 

його функціонування відповідно до вимог, запитів та особливостей розвитку 
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сучасного суспільства та завдяки своїм досягненням підтвердити високий 

статус коледжу на національному і міжнародному рівнях, а також посилити 

власну конкурентоспроможність. На виконання однієї з основних функцій 

стратегічного управління, яка полягає в гнучкому регулюванні і своєчасній 

зміні на зовнішні виклики, Науково-методична рада коледжу буде здійснювати 

моніторинг і надаватиме об’єктивну оцінку щодо реалізації Стратегії, а також 

оперативно буде вносити необхідні коригування у відповідності зі змінами 

нормативно-правових актів держави та іншими викликами. 

 


