Стратегія розвитку
Деснянського Інституту
МАУП
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Місія та стратегічна мета розвитку Деснянського
інституту МАУП







Місія Деснянського Інституту МАУП полягає у підготовці
висококваліфікованих фахівців, інтелектуально і духовно
розвинених
творчих
особистостей
з
активною
громадянсько-патріотичною
позицією,
підтримці
і
посиленні іміджу Інституту в освітній та науково-дослідній
діяльності в Деснянському районі та на глобальному ринку
освітніх послуг, технологій і наукових досліджень.

Стратегічна мета - визначити проблеми та першочергові
кроки
щодо їх вирішення у сфері організації
профорієнтаційної діяльності в МАУП у Деснянському
районі м. Києва.

Глобальна мета - стати лідируючим інститутом в Україні,
позиціонується як інститут трансферу знань.
2

Пріоритетні цілі в напрямку розвитку
Інституту:
1
2
3
4
5

• Модернізація навчальних планів та програм
Інституту.

• Запровадження інноваційних підходів, форм, методів
і засобів навчання.
• Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці із
замовниками і клієнтами послуг Інституту.
• Активізація діяльності Інституту в міжнародному
освітньому просторі.
• Сприяння працевлаштуванню випускників.
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Основні напрямки інтернаціоналізації освіти
(міжнародні відносини)
обмін студентами на основі міждержавних і міжвузівських угод
обмін викладачами та персоналом
програми дводипломної освіти
проведення спільних наукових досліджень, виконання
наукових проектів
розвиток співпраці в області оцінки якості освіти
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Пріоритетні цілі в напрямку управління
діяльністю інститутом:
1

• Відкривати нові спеціальності, які відповідають потребам
держави та суспільства.
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• Поєднувати колегіальність із персональною відповідальністю за
доручену справу, підвищувати ефективність роботи деканату та
всебічно розвивати самоврядування
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• Забезпечити планомірність структурної перебудови управління,
створення нових структурних підрозділів (факультетів)
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• Активізувати інноваційну навчальну й наукову роботу деканату
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• Активізувати профорієнтаційну роботу
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SWOT-аналіз ДІ МАУП

Сильні сторони

• Сильна молодіжна політика
• Готовність до розвитку
• Високий рівень корпоративної культури
• Доступність освіти (прийнятна вартість,
умови вступу, зручний освітній процес)
• Галузева специфіка, унікальність знань в
рамках галузі
• Індивідуалізація освіти

Слабкі сторони

• Низький рівень розвитку міжнародного
освітнього співробітництва, партнерство із
зарубіжними вузами
• Низький рівень матеріально-технічного
забезпечення
• Досвід маркетингової діяльності при
роботі з абітурієнтами
• Недостатній рівень мотивації
• Слабкий зв'язок з роботодавцями
• Шаблонність навчання
• Слабкі зв'язки з провідними вузами
України в частині залучення
висококваліфікованих викладачів:
• Слабка мотивація студентів і викладачів на
глибоку наукову діяльність
Відсутність інформаційної логістики
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Можливості

• Просування інституту на зовнішньому освітньому
ринку
• Розробка навчальних курсів на іноземних мовах і
мотивація англомовних викладачів
• Академічна мобільність на рівні викладачів
• Формування транснаціонального освітнього
інформаційного простору
• Підвищення академічної мобільності студентів
• Удосконалення системи оплати праці викладачів (в
тому числі за рахунок додаткових джерел: гранти,
державний бюджет)
• Удосконалення організації навчального процесу
(поєднання традиційних і сучасних форм навчання і
видів занять)
• Підвищення мотивації студентів до навчання
• Надання можливості навчання викладачам,
бажаючим розвиватися
• Оснащення аудиторій сучасним обладнанням
• Використання конкурентоспроможного
співвідношення ціна \ якість \ гнучкість
• Посилення зв'язку з роботодавцями
• Проведення моніторингу ринку потенційних
роботодавців

Продовження слайду SWOT-аналіз ДІ МАУП

Загроза

• Відсутність змін
• Зниження престижу інституту
• Відсутність внутрішньої мотивації до
реалізації стратегії
• Зниження кадрового потенціалу
• Зниження набору студентів
• Зміна політичних і економічних орієнтирів
• Негативна для Інституту державна політика
в сфері освіти
• Відсутність дистанційного навчання
• Загроза втрати будівель і приміщень
• Зміна співвідношення ціна / якість в гіршу
сторону
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Зростанням конкуренції на ринку
освіти
Демографічним спадом
Зниженням рівня фінансової
стабільності населення
Нечесною конкуренцією
Широкою рекламною кампанією
представників зарубіжних ВНЗ в
українських школах
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На що ми не зможемо вплинути?

Реформа освіти - Інститут має відповідати вимогам
чинного законодавства у сфері надання освітніх
послуг, розвиватися згідно з інноваційними
технологіями та новими освітніми програмами;
 Економічна ситуація в країні - розробка стратегії та
формування фінансового плану в зв'язку зі змінами в
економіці, орієнтуючись на економічні, соціальнодемографічні показники даного періоду;
 Конкуренція на ринку освітніх послуг – розробка та
реалізація заходів щодо зміцнення та стабільного
просування
своїх
послуг
насамперед
в
Деснянському та довколишніх районах м. Києва.
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Як залучити абітурієнтів?

Мета: провести маркетингову кампанію із залучення абітурієнтів
(Для цього проводимо ряд заходів)
Тип заходу

Інформаційні
Профілюючі

Мотивуючі

Цілі заходу

Підвищити поінформованість
абітурієнтів про вуз, спеціальності,
умови вступу.

Дати більш повне уявлення про
навчальну програму, процес навчання,
одержувану спеціальність і кар'єру
після вузу.
Підвищити лояльність абітурієнтів до
вузу, підвищити бажання вступити до
вузу.
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Відеоблог в YouTube.
Кілька типів випуску:
 Студентські будні
 Звіт про масові заходи (концерт, тур зліт, конференції і т.д.)
 Ролики за участю активних викладачів, що мають цікаву і сучасну
методику подання знань
 випускається не менше 1 разу на тиждень.
Реклама на транспорті

Моніторинг, анкетування шкіл, розташованих в найближчих районах
інституту.

Заходи по об'єднанню абітурієнтів і студентів інституту
 Проведення флешмобів - абітурієнти + студенти (Приклади: спортивні
заходи, пікнік і т.п.)
 Запрошення абітурієнтів на заходи (концерти, конференції, спортивні
заходи)
 Екологічні походи (турбота про збереження природи)
На дні відкритих дверей: поширення студентських журналів серед
абітурієнтів і матеріалів підготовки до іспитів.
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Введення курсів і складання міжнародних
кембриджських іспитів: BEC, IELTS (можливість
роботи за кордоном)
Стажування в іноземних компаніях
Співпраця з університетами
Розвиток зв'язків
Студенти по обміну
Робота і реалізація спільних програм
Обмін досвідом
Курси української мови для іноземних студентів
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Способи досягнення мети:
Приклади

Дні відкритих дверей, інфодні,
семінари, реклама вузу в ЗМІ та
інтернет, цільова робота зі
школами.

Шляхи реалізації

Накопичення бази потенційних
абітурієнтів. Підвищення
популярності вузу.

Зустріч з представниками кафедр,
Моніторинг абітурієнтів з точки
екскурсії на виробництва, в НДІ,
зору зацікавленості вузу в кожному.
інтелектуальні змагання для
Виділення групи цільових
абітурієнтів за проф. спрямуванням
абітурієнтів.
Зустрічі з випускниками,
запрошення на спортивні та
культурні заходи, КВН і т.п.

Розуміння по кожному цільовому
абітурієнту його планів.
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Організаційні завдання:
• Об'єднати і скоординувати викладачів, які беруть участь в
профорієнтаційній роботі
• Побудувати наскрізний ланцюг профорієнтаційної роботи з
молоддю Деснянського району
• Створити модель Профорієнтації для Деснянського району
з урахуванням усіх соціально-економічних, демографічних
особливостей району
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ДЕ ШУКАТИ АБІТУРІЄНТІВ!?
α 011

Приймальна комісія Інституту

Працівники філіалів
відділень банків

α4
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Працівники магазинів
нашого району

Випускники 11кл.
(Школа)

α 112
α2

Молодші спеціалісти
податкової служби

α 511

α 311

α 211

Випускники коледжів

Молодші спеціалісти Відділу торгівлі
та споживчого ринку
Молодші спеціалісти Управління
освіти РДА

α 111

Молодші спеціалісти
Відділення Держ.
казначейства
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α 312

α 213

Молодші спеціалісти
Районного суду

α 412

Молодші спеціалісти Відділу
статистики Головного
управління статистики

α0

α 011

Молодші спеціалісти Відділу
регуляторної політики,
підприємництва РДА
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α 313

α 113

α 513

Молодші спеціалісти
Управління житловокомунального
господарства

Молодші спеціалісти
Деснянське управління юстиції

α 413

α7
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Молодші спеціалісти Районного
Деснянського військового комісаріату

Молодші спеціалісти
Районного управління ГУ
МВС

α 613

α 013

Молодші спеціалісти
Державної служби
зайнятості
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Паспорт загальноосвітнього навчального закладу
Знайомство з класними керівниками
Загальні заходи з 9 – 11 класами та ознайомлення
абітурієнтів з основними напрямами та специфікою
навчання
в
Деснянському
інституті
МАУП
(презентація)
Знайомство та агітаційні звернення до батьків з
перевагами навчання в Деснянському інституті МАУП.
Участь в проведенні батьківських зборів.
Участь в проведенні класних годин. Тести по вибору
професій, пропозиція про проведення курсів «Школа
юного правознавця», «Школа юного менеджера»,
«Школа юного психолога»
Курси
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 Провести

системний аналіз всіх державних і
комерційних установ Деснянського району.
 Знайомство з керівниками цих закладів.
двосторонніх
договорів
та
 Укладання
меморандумів про співпрацю.
інформації про Деснянський
 Розміщення
інститут МАУП на сайтах та рекламних
брошурах.
 Проведення агітаційної роботи з молодшим
персоналом закладу у вигляді презентації.
 Знижки та привілеї.
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Що ми робили

Підписали
договори зі
школами

Проводили
навчальні семінари
в школах
Розповсюджували
буклети

Що нового зробимо

Що ми не можемо
зробити

Договірні відносини з підприємствами міста щодо Реклама:
створення умов проходження виробничої практики
- розташування білбордів
- реклама на міському
транспорті
Проведення
роботи
щодо
працевлаштування
- настінні календарі
студентів
Наповнення та розширення сайту

Організація наукових семінарів для керівників
методичних об’єднань вчителів Деснянського р-ну

Участь у проведенні класних годин, батьківських Підготовка та публікація
зборах на тему вибору професії
статей
в
ЗМІ
про
діяльність і досягнення
Підготовка і проведення спеціальних тематичних Інституту,
кращих
інтелектуально-розвиваючих,
інформаційних студентів, випускників з
профорієнтаційних заходів для старшокласників
метою
популяризації
напрямів
Налагодити роботу зі службою зайнятості, відділами економічних
підготовки
освіти, торгівельними центрами
Розповсюджувати інформацію поштою та ел. поштою
у загальноосвітніх закладах регіону
Встановлення взаємодії між різними підрозділами
щодо набору абітурієнтів
Відкрити нові спеціальності
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Основні заходи розвитку Деснянського інституту МАУП на 2017-2018 н. р.
1. наповнення розділів сайтів
2. підготовка стендів:

Назва заходу

- із загальною короткою інформацією про інститут для виїзної профорієнтаційної роботи (1 стенд +
настінні календарі)
- працевлаштування та кар’єрний зріст успішних випускників
3. збір інформації про професійні плани випускників загальноосвітніх і професійних освітніх установ
Києва і області
4. коригування загального буклету про діяльність інституту
5. організація випуску інформаційних газет в закладах професійно-технічної та середньої спеціальної
освіти, які висвітлюють питання отримання професії та перспективи її розвитку, з метою поширення їх
в закладах загальної середньої освіти;
6. організація співпраці з іноземними вузами
7. організація виставки технічної творчості учнів закладів професійно-технічної та середньої спеціальної
освіти з запрошенням до участі учнів установ загальної середньої освіти; проведення олімпіад і
зарахування переможців без іспитів (але з оплатою за навчання)
8. здійснення заходів щодо укладання угод про співробітництво з ВНЗ
9. організація і проведення серед учнів закладів професійно-технічної та середньої спеціальної освіти
конкурсів творчих проектів (написання творів, слоганів на тему "Чому я вибрав цю професію ...") з
підведенням результатів на рівні району
10. поширення буклетів, календарів, флаєрів, листівок профорієнтаційної спрямованості та поширення їх
через торгову мережу, транспорт, установи культури, громадського харчування;
11. активна участь у виставках-ярмарках, фестивалях професій;
12. активна участь у проведенні в установах загальної середньої освіти виховних та інформаційних годин,
приурочених до професійних свят за участю майстрів виробничого навчання, фахівців організацій;
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Продовження 14 слайду

13.розвиток договірних відносин з підприємствами міста по створенню умов проходження виробничої
практики та подальшого працевлаштування. Цільове замовлення окремих підприємств регіону на
навчання фахівців. При створенні даної системи випускники отримують гарантоване
працевлаштування, а підприємство, в свою чергу, необхідних фахівців, що сприяє створенню іміджу
затребуваного, надійного вузу. Потрібно скласти список підприємств, яким такі фахівці потрібні,
проводити зустрічі з їх директорами з пропозицією матеріального або/та морального заохочення
абітурієнтів.
14.організація науково-методичних семінарів для керівників (предметних) методичних об'єднань
вчителів Деснянського району.
15.форми взаємодії з учнями школи з метою профорієнтації:
- анкетування та тестування старшокласників;
- консультації для школярів та їхніх батьків;
- профорієнтаційні опитувальники;
- профорієнтаційні ігри.
16.участь у проведенні класних годин, батьківських зборів на тему вибору професії і правил формування
особистого професійного плану випускників для вступу до інституту
17.робота із загальноосвітніми навчальними закладами м. Києва та Київської області (в т.ч.
підшефними): презентація діяльності університету у ЗНЗ м. Києва та Київської області; створення у
ЗНЗ інформаційних куточків інституту.
18.активізація участі студентів у профорієнтаційній роботі шляхом проведення профорієнтаційних
заходів у ЗНЗ, де вони навчались. Участь у журі в МАН.
19.презентація діяльності інституту в закладах профтехосвіти, коледжах, технікумах м. Києва і Київської
області.
20.налагодження роботи з:
- Державними службами зайнятості, участь у ярмарках вакансій
- відділами освіти з питань проведення профорієнтаційних заходів
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- Торгівельними центрами (відділ кадрів)
Розповсюдження інформаційних матеріалів інституту поштою та електронною поштою у
загальноосвітніх закладах регіону, банківських установах, на підприємствах, в організаціях.

Основні показники оцінки ефективності
профорієнтаційної роботи:


Участь у ярмарках вакансій;



Загальна кількість заяв абітурієнтів та число
студентів коледжу та Інституту.



Кількість підприємств, організацій та шкіл
Деснянського району, представники яких стали
студентами Інституту;
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

7 причин стати студентом Деснянського інституту МАУП:

ПРОСТО вступити - абітурієнти зараховуються на основі результатів
ЗНО.
ЦІКАВО ВЧИТИСЯ - складні речі в Деснянському інституті МАУП
пояснюють легко і зрозуміло. Високу якість освіти забезпечують
викладачі-практики і понад 200 штатних викладачів МАУП, з яких 70%
– доктори і кандидати наук.
ЛЕГКО ПЛАТИТИ - можна за рік, за семестр або за місяць. Діє система
знижок. Є можливість взяти державний кредит на навчання.
МИ ПОРУЧ – інститут був створений спеціально для мешканців
Лівобережних районів, розташований в центрі Деснянського району.
НЕСКЛАДНО ПОЄДНУВАТИ – є можливість працювати і одночасно
вчитися. В інституті представлені всі форми навчання (денна, заочна та
дистанційна), а також можливе навчання за індивідуальним графіком.
ЯСКРАВЕ ЖИТТЯ - КВН, спорт і художня самодіяльність, День
Святого Валентина, екскурсії, посвячення в студенти і багато, багато
іншого….
ГАРАНТОВАНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ - практика в компаніях,
державний диплом, допомога в працевлаштуванні і, головне,
затребуваність випускників Інституту допоможуть вам отримати саме
ту роботу, якої ви прагнете.
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