


Стратегія розвитку  

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 
 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка  – комунальний заклад вищої 

освіти, який проводить підготовку фахівців за освітнім ступенем "бакалавр" та освітньо-

професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр" за спеціальностями: 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта та 014.11 Середня освіта (фізична культура). Коледж має в своїй 

структурі заклад загальної середньої освіти – науковий ліцей з пансіоном (Ліцей "Політ"), та 

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Ерудит". 

 

1. Місія 

 

Забезпечення умов, необхідних для здобуття вищої педагогічної освіти; підготовка 

педагогічних кадрів для закладів освіти, у першу чергу, Полтавської області; надання рівного 

доступу до якісної освіти учнівської молоді Полтавщини; забезпечення сучасної освіти та 

всебічного розвитку здобувачів освіти у відповідності до індивідуальних та суспільних 

потреб; залучення та підготовка їх до наукової та науково-технічної діяльності; створення 

умов для якісного, корисного, безпечного відпочинку та оздоровлення дітей. 

 

2. Довгострокова візія Коледжу 

 

Коледж є закладом європейського рівня за стилем, технологіями, якістю освітніх послуг, 

інноваційним закладом, із розвиненими демократичними традиціями, студентським та 

учнівським самоврядуванням, із атмосферою творчості та відкритості, закладом, випускники 

якого є конкурентоспроможними в сучасних умовах. 

 

3. Сильні сторони: Що нам не варто міняти 

 

– Спільність ресурсів коледжу, ліцею "Політ" та ДЗОВ "Ерудит" (кадрів, матеріально-

технічного забезпечення, інформації, часу та ін.) для реалізації проєктів та 

забезпечення освітнього процесу. 

– Неперервність освітньої траєкторії здобувачів освіти: можливість для випускників 

ліцею отримати вищу освіту в коледжі з подальшою можливістю працевлаштування, у 

тому числі в коледжі, таборі та ліцеї.  

– Забезпечення науковості освітнього процесу в ліцеї науково-педагогічними кадрами 

коледжу та залученням учнів до участі в наукових конференціях, підготовки наукових 

публікацій, здійснення науково-дослідної, експериментальної роботи.    

– Ліцей „Політˮ та ДЗОВ „Ерудитˮ як база для проходження педагогічної практики 

студентів коледжу. 

– ДЗОВ „Ерудитˮ як центр проведення міжнародних змагань з інформатики та 

підготовки команди України до цих та інших змагань. 

– Надання послуг з оздоровлення та відпочинку в ДЗОВ „Ерудитˮ відповідно до 

державних соціальних стандартів для учнівської молоді Полтавщини та України. 

– Надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації педагогів. 

– Забезпечення електронними системами керування навчанням та їх використання в 

освітньому процесі.  

 

4. Цінності 

 

– Якість. Для нас важлива якість освітніх послуг, що надає заклад, і ми прагнемо до 

постійного вдосконалення. 

– Відкритість. Ми приймаємо рішення прозоро й відкрито та намагаємося бути 

настільки публічними, наскільки це можливо. 



– Співпраця. Одним із базових принципів нашої роботи є співпраця всіх учасників 

освітньо-виховного процесу та структурних підрозділів коледжу, побудована на 

принципах рівності та взаємопідтримки. 

– Багатовекторність. Можливість отримання освітніх послуг різної профільності та 

різного освітнього рівня здобувачами освіти. 

 

5. Зовнішнє середовище 

 

Коледж залежить від зовнішнього середовища – світу, що швидко змінюється та 

розвивається, і місця в ньому України. На нашу діяльність впливають різноманітні чинники: 

– Соціальні. Наша діяльність залежить від соціальної ситуації в Україні: стану 

сучасного ринку праці, рівня престижності професій учителя, вихователя. 

– Демографічні. На нашу діяльність впливають різноманітні демографічні показники. 

– Політичні. На нас впливає політичний клімат в Україні, від якого залежить зокрема 

можливість законодавців, політичного керівництва країни та лідерів думок приділити 

достатню увагу важливим освітнім питанням. 

– Законодавчі. Наша діяльність базується на законодавстві України, тому зміни в 

законодавстві можуть значною мірою на нас впливати. 

– Технологічні. Ми працюємо в умовах стрімкого технологічного розвитку, який 

впливає й на організацію освітнього процесу, й на вимоги до випускників та освітян. 

– Економічні. Наш розвиток залежить від економічного становища України й області. У 

той же час, ми маємо можливість та бажання стати інвестиційно привабливими для 

представників відповідального бізнесу, які готові вкладати в майбутнє держави – 

освіту. 

 

6. Стратегічні напрями та цілі 

 

Основними напрямами діяльності коледжу є: 

- освітній; 

- науковий; 

- соціально-гуманітарний; 

- робота з кадрами; 

- матеріально-фінансове забезпечення. 

 

Ці напрями передбачають досягнення таких цілей: 

1. Удосконалення організаційної та змістової компоненти освітньої діяльності коледжу, 

забезпечення якості вищої, фахової передвищої та загальної середньої освіти. 

2. Розвиток наукової та інноваційної діяльності. 

3. Розвиток міжнародного партнерства. 

4. Розвиток молодіжної політики й учнівсько-студентського самоврядування. 

5. Удосконалення фінансово-економічної діяльності та матеріально-технічної бази 

освітнього процесу. 

6. Формування науково-педагогічного потенціалу коледжу. 

 

Для досягнення цих цілей необхідно виконати наступні завдання: 

 

1. Для удосконалення організаційної та змістової компоненти освітньої діяльності коледжу, 

забезпечення якості вищої, фахової передвищої та загальної середньої освіти необхідно: 

- оновити освітні програми відповідно до вимог Професійного стандарту за професіями 

"Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу 

загальної середньої освіти"", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого 

спеціаліста)", Державного стандарту базової середньої освіти, потреб ринку освітніх 

послуг, у тому числі для підвищення кваліфікації педагогів; 



- ліцензувати провадження освітньої діяльності за спеціальностями 014.09 Середня 

освіта (Інформатика) та 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), 012 

Комп’ютерні науки; 

- посилити практичну підготовку майбутніх вчителів за рахунок розширення 

педагогічної практики на базі ліцею "Політ" та ДЗОВ "Ерудит", розробити концепцію 

навчання студентів за індивідуальним графіком за умови одночасної роботи за 

спеціальністю у закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 

- здійснити переорієнтацію освітнього процесу на змішане навчання, визначити 

технології, засоби, компоненти та пропорції для складників онлайн, офлайн навчання 

студентів та учнів ліцею та їх практичної підготовки; 

- закласти елементи STEM-освіти та діяльнісного підходу в освітні програми підготовки 

майбутніх учителів та учнів ліцею; 

- продовжити впровадження інформаційних технологій в освітньо-виховний процес, 

системи електронного документообігу, модернізацію технічних засобів, організацію 

діяльності медіастудії; 

- удосконалити систему добору абітурієнтів, налаштованих на майбутню педагогічну 

діяльність, упровадити практику укладання угод з ОТГ на підготовку майбутніх 

учителів. 

 

2. З метою розвитку інноваційної та наукової діяльності необхідно виконати такі завдання: 

- забезпечити оптимальні умови роботи викладачів у інноваційному режимі;  

- підтримувати розробку актуальних авторських науково-методичних та освітніх 

проєктів; 

- продовжувати практику організації та проведення на базі коледжу традиційних та 

інноваційних наукових заходів, освітніх івентів; 

- посилити науково-теоретичну підготовку майбутніх учителів, вихователів та учнів 

ліцею за рахунок впровадження нових освітніх програм, співпраці з науковими 

керівниками з числа працівників коледжу, залучення до участі у науково-практичних 

конференціях, конкурсах наукового спрямування, підготовки наукових публікацій; 

- розширювати співпрацю із науковими товариствами закладів фахової передвищої, 

вищої та загальної середньої освіти України; 

- розгорнути діяльність створеної філіїї Полтавської МАН та реалізацію проєкту "Юний 

науковець"; 

- підтримувати, розширювати та розвивати роботу Всеукраїнської школи з 

програмування "Олімп" на базі ДЗОВ "Ерудит"; 

- забезпечити діяльність обласного наукового ліцею "Політ" як експериментального 

майданчика довузівської підготовки учнівської молоді. 

 

3. Для розвитку міжнародного партнерства необхідно: 

- продовжити співпрацю з партнерами з інших країн (Академія Декарт (м. Ройтлінген, 

Німеччина), Університет економіки в Бидгощі (Польща), Університет Суспільних Наук 

(м.Лодзь, Польща) та ін.); 

- провести перемовини та укласти угоди про співпрацю із закладами вищої та загальної 

середньої освіти інших країн; 

- організувати та провести спільно із закладами освіти інших країн студентські, 

викладацько-студентські та учнівські проєкти. 

 

4. Для розвитку молодіжної політики й учнівсько-студентського самоврядування необхідно 

виконати такі завдання: 

- розвивати самостійність учасників освітнього процесу, розширити можливості 

студентів та учнів ліцею щодо вибору власної освітньої траєкторії; 

- розширювати сфери волонтерського руху серед студентської та учнівської молоді; 

- запровадити школу лідерів майбутніх педагогів. 

 



5. Удосконалення фінансово-економічної діяльності та матеріально-технічної бази освітнього 

процесу потребує виконання таких завдань: 

- застосовувати фандрейзингову діяльність, залучення додаткових джерел фінансування 

(участь у грантах, конкурсах тощо); 

- забезпечувати здобувачів освіти харчуванням, за необхідності – підвозом та 

проживанням;  

- забезпечувати здоров’язбереження та формування екологічної свідомості учнівської, 

студентської молоді; 

- провести реконструкцію та ремонтні роботи об’єктів спортивної інфраструктури 

(спортивних майданчиків); 

- створити «зелений» кабінет; 

- створити в закладі лабораторії STEM-освіти різного спрямування, об’єднати в STEM-

простір; 

- осучаснити систему харчування закладу; 

- оновити автопарк закладу; 

- відремонтувати покрівлю даху. 

 

6. Формування науково-педагогічного потенціалу коледжу передбачає виконання завдань: 

- забезпечувати одночасного збереження та оновлення кадрового складу, підвищення 

його професійної компетентності, у т.ч. шляхом підготовки власних кадрів в 

аспірантурі, залучення висококваліфікованих компетентних працівників з інших 

установ та науково активної молоді з числа випускників коледжу та ліцею до роботи в 

закладі; 

- удосконалити систему рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. 
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