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Концепція розвитку 

Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та 
комп'ютерних технологій на 2018-2023 роки. 

1. Основні положення 

1.1. Концепція розвитку Б-Д КПБКТ (далі - Коледж) на 2018-2023 роки (далі 
- Концепція) є документом, що визначає основні параметри розвитку Коледжу 
до 2028 року, забезпечуючи його системний і цілеспрямований характер. 
1.2. Концепція розроблена з метою встановлення пріоритетів ( стратегічних 
цілей), принципів, завдань і механізмів розвитку Б-Д КПБКТ на 2018-2023 
роки, як провідного вищого навчального закладу Півдня України, що готує 
кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та молодших бакалаврів в 
сферах природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій . 
1.3. Концепція ґрунтується на орієнтування та виконання положень: 
1.3.1. Конституції України 
1.3.2. Закону про вищу освіту 
1.3.3. Закону про освіту 
1.3.4. Інших нормативно-правових актів 
1.4. Концепція має таку структуру: 

Основні положення 
Пріоритети розвитку 
Принципи розвитку 
Завдання розвитку 
Механізм розвитку 
 

2. Пріоритети розвитку 
2.1. Коледж у своїй діяльності зорієнтований на збагачення національно- 

історичних, культурно-освітніх традицій і максимальне використання соціально- 
культурних, соціально-економічних та регіональних можливостей півдня України 

2.2. Основним орієнтиром для розвитку коледжу на 2018-2023 років є: 
- візія коледжу 



- місія коледжу 

- цінності 
- пріоритети розвитку (стратегічні цілі) коледжу. 
Основне покликання коледжу спрямоване на забезпечення безперервного 

професійного розвитку фахівців для потреб ринку праці, формування гармонійної 
та успішної особистості, шляхом розкриття її природних здібностей, розвитку 
потенціалу та життєвих компетентностей, самореалізацію викладачів та студентів: 
організацію діяльності коледжу на засадах корпоративної культури, як передбачає 
усвідомлення системи цінностей, що сповідує колектив, кожен член якого, робить 
власний внесок у розвиток коледжу та виконання місії та візїї, а заклад вищої освіти 
створює умови для самореалізації кожного члена трудового колективу та 
студентської молоді. 

2.3. Візія коледжу - цілісна система підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: кваліфікований 
робітник, молодший спеціаліст, молодший бакалавр, що відповідає наявним 
суспільним проблемам, економіки регіону, формує майбутні потреби та є 
конкурентноздатною на ринку освітніх послуг України. 

2.4. Місія коледжу - сприяти економічному розвитку півдня України, шляхом 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, 
конкурентоспроможних фахівців, здатних активно діяти в умовах ринкової 
економіки та соціального партнерства. 

2.5. Цінності: 
- процвітання України як європейської держави; 
- виховання особистості студента з урахуванням найкращих національних та 

світових традицій громадянського, демократичного суспільства; 
- економічна впевненість в майбутньому. 

2.6. Пріоритети (стратегічні цілі) розвитку коледжу: 
- підвищення якості освітніх послуг коледжу (в першу чергу за рахунок 

введення в навчальний процес дуальної освіти) та забезпечення їх відповідності 
національним і міжнародним фаховим стандартам. 

- подальше запровадження в коледжі інноваційних підходів, форм, методів і 
засобів навчання 

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці із замовниками та клієнтами 
послуг коледжу ( в першу чергу освітніх послуг) 

- продовжити активізацію діяльності коледжу в освітянському просторі 
України. 

- формування культури лідерства як нової філософії особистого життя і 
професійної діяльності студентів та викладачів 

- посилення ролі коледжу як освітнього, культурного і просвітницького 



центру м. Білгород-Дністровського, Білгород-Дністровського району та Одеської 
обл. 

- розвиток корпоративної культури, спрямованої на формування іміджу 
коледжу та внутрішнього позитивного середовища 

- забезпечення якості професійної підготовки фахівців відповідно до 
компетентнісних вимог Національної рамки кваліфікацій 

3. Принципи розвитку коледжу 
Законодавча узгодженість 
Партнерство 
Відповідність суспільним потребам 
Ефективність, результативність, та економічність діяльності 
Інноваційність та орієнтація на провідний досвід 
Відповідність сучасним фаховим стандартам 
Гуманізація 
Студентоцентризм 
Сталість 
Відкритість 

4. Завдання розвитку 
4.1. Підготувати та провести ліцензування за ОКР молодший спеціаліст 

«Інженерія програмного забезпечення» 
4.2. Підготовка та проведення ліцензування за ОКР молодший бакалавр 

спеціальностей «Агрономія», «Менеджмент», «Будівництво та цивільна 
інженерія» 

4.3. Розробити , затвердити та виготовити атрибути коледжу (герб, гімн, 
прапор) 

4.4. Створити центр професійно-технічної підготовки із спектром 
відповідних послуг 

4.5. Сприяти розвитку студентського лідерства та організації дозвілля 
4.6. Формування іміджу сучасного студента 
4.7. Підвищувати культуру лідерства та ініціативи студентів 
4.8. Створювати умови для реалізації творчого потенціалу і соціальної 

активності студентів 
4.9. Забезпечувати якість дозвілля студентів, розвивати їх художньо- 

естетичні смаки і потреби, стан фізичної підготовки. 
4.10. Створити центр довузівської підготовки із спектром відповідних 

послуг 
4.11. Посилити практико-орієнтовне навчання в коледжі, шляхом 

впровадження дуальної освіти з провідними організаціями, підприємствами, 
закладами Одещини. 



4.12. Дообладнати кабінети та лабораторії сучасною технікою (цифрові 
нівеліри, теодоліти, ліцензійні комп'ютерні програми, мультимедійні 
установки, проектори, інтерактивні дошки, тощо) 

4.13. Здійснити аналіз наявних навчальних програм і планів коледжу з 
метою їх систематизації, узгодження, актуалізації змісту відповідно до потреб 
економіки півдня України та забезпечення наступності ( послідовність ступенів 
освіти) підготовки фахівців і випереджувальної ролі в суспільному розвитку 

4.14. Вдосконалювати в навчальному процесі коледжу традиційні 
технології з використанням інтерактивних підходів до навчання на основі 
особистісно та компетентісно орієнтованих підходів. 

4.15. Активізувати роботу сайту коледжу, сайту відділень, циклових 
комісій, сайтів викладачів, для забезпечення динамічного, інтерактивного та 
комунікаційного зв'язку із студентами коледжу 

4.16. Забезпечення ефективної взаємодії та співпраця із замовниками і 
клієнтами послуг коледжу 

4.17. 1 в подальшому використовувати виготовлення та розповсюдження 
рекламних матеріалів профорієнтаційного напрямку 

4.18. Розширити послуги бібліотеки коледжу в питанні користування 
електронних каталогів, електронних підручників 

4.19. Забезпечити в ЗВО 100% підключення до інтернету 
4.20. Активізувати роботу центру працевлаштування випускників 

коледжу 
4.21. В подальшому сприяти активізації роботи профспілкової організації, 

студентського самоврядування, піклувальної ради та ветеранської організації 
коледжу 

4.22. Створити Асоціацію випускників коледжу 
4.23. Запровадити спільні освітні, культурні та спортивні програми із 

зарубіжними закладами освіти 
4.24. Запровадити практику закордонного стажування для студентів та 

педпрацівників коледжу 
4.25. Запровадити обмін студентами із зарубіжними закладами освіти під 

час проходження практик 
5. Механізм розвитку 

5.1. Прийняття нової редакції Статуту коледжу 
5.2. Розвиток автономії коледжу як самостійного державного 

багатопрофільного закладу вищої освіти 
5.3. Удосконалення соціального забезпечення студентів та співробітників 

коледжу 
5.4. Запровадження сучасних інструментів менеджменту та організації 

розвитку 



5.5. Оптимізація структури коледжу та розвиток матеріально-технічної бази 
5.6. Створення єдиного електронного інформаційно-комунікаційного 

середовища в коледжі 
5.7. Реалізація міжнародних освітніх проектів та участь у міжнародних 

освітніх програмах 
5.8. Розвиток та ефективна робота НДГ в тому числі за рахунок 

впровадження нових технологій вирощування зернових та плодових культур.



 


