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Професійні якості: новаторство, креативність, професіоналізм, відкритість, 

комунікабельність, відповідальність.  

Основна мета - посилення та подальший розвиток Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі - Інститут) як закладу, що 

проводить освітню, наукову, інноваційну діяльність на засадах гармонійного 

поєднання найкращих традицій післядипломної освіти та практичного втілення ідей 

реформування  сучасної освітньої системи. 

1. Удосконалення структури управління Інститутом і кадрова політика  

Запровадити в Інституті сучасну культуру управління відповідно до нового 

Закону України «Про вищу освіту», що поєднує нові методи й принципи освітнього 

менеджменту з академічними свободами, правами й колегіальністю в ухваленні 

найважливіших рішень. Основними принципами діяльності Інституту як академічної 

спільноти мають бути: демократизм і гласність, дотримання академічних свобод, 

повага й турбота про кожного члена колективу Інституту та здобувачів освіти; 

відповідальність за виконання службових обов’язків з боку кожного члена колективу 

Інституту; неухильне виконання законів України, нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України, Колективного договору, Статуту Інституту. 

Узгодити функціональну діяльність колегіальних органів закладу з метою 

успішного та вчасного виконання поставлених перед Інститутом завдань. Підвищити 

роль вченої ради Інституту, науково-методичної ради та ради факультету й 

делегувати їм повноваження щодо контролю ухвалених ними рішень. Забезпечити 

створення комісій при радах із основних питань діяльності Інституту з метою 



об’єктивного аналізу, моніторингу й розроблення рішень із залученням найбільш 

компетентних науково-педагогічних та педагогічних працівників, співробітників, 

представників студентського самоврядування.  

 Забезпечити ефективну взаємодію Інституту й державних органів, органів 

місцевого самоврядування, громадськості для розвитку й підвищення якості освітньої 

діяльності й конкурентоспроможності Інституту. 

Сприяти підвищенню науково-педагогічного потенціалу кафедр для якісної 

реалізації освітніх програм, здійснення наукової й інноваційної діяльності, реалізації 

міжнародних програм і проєктів.  

Забезпечити подальше вдосконалення системи підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту, сприяти стажуванню 

науково-педагогічних кадрів у провідних наукових установах та закладах вищої 

освіти України.  

Запровадити автоматизовані інформаційні системи, уніфікацію й оптимізацію 

системи внутрішнього документообігу, звітної документації.  

Сприяти формуванню в колективі Інституту корпоративної культури з метою 

стимулювання професійного зростання, творчого самовдосконалення кожного члена 

колективу Інституту шляхом уведення системи мотивації та конкурентності, у тому 

числі розширити засоби морально-професійного й матеріального заохочення 

трудової діяльності окремого члена колективу чи творчої групи.  

Активізувати системну інформаційну роботу з висвітлення діяльності 

Інституту, розширити співробітництво з регіональними й українськими ЗМІ в 

питаннях популяризації й реклами діяльності Інституту. Створити власний прес-

центр Інституту, що дозволить активніше розвивати зв'язки з громадськістю міста, 

регіону та України. 

2. Освітня діяльність 

Забезпечити бездоганне дотримання стандартів освітньої діяльності з 

урахуванням найкращих традицій національної освіти й передового досвіду закладів 

післядипломної педагогічної освіти.  

Забезпечити вдосконалення системи замовлення курсів підвищення 

кваліфікації з метою гарантованого навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників Інституту. Сприяти збільшенню асортименту освітніх послуг – від 

короткотривалих курсів до міждисциплінарних освітніх програм та нових моделей 

безперервної освіти. 

Активно розширювати можливості Інституту з надання освітніх послуг,  у тому 

числі на основі дистанційних технологій для підтримки навчальних та методичних 

заходів, враховуючи вимоги сьогодення. 



Сприяти цифровій трансформації освітньої діяльності та розбудові цифрової 

інфраструктури Інституту. 

Створити ефективну систему внутрішнього забезпечення якості системи 

підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. 

Підтримувати й розширювати діяльність наукових лабораторій із метою 

залучення учасників освітнього процесу до наукової, експериментальної та 

видавничої роботи. 

Підтримувати розвиток періодичних видань Інституту. Збільшити кількість 

публікацій науково-педагогічних та педагогічних працівників Інституту в наукових 

журналах, які включені до переліку фахових видань та до міжнародних науково-

метричних баз даних, забезпечивши матеріальне стимулювання авторів цих статей та 

сприяти розвитку власної наукової видавничої діяльності на базі науково-

видавничого відділу.  

Забезпечити якісне виконання підписаних раніше договорів та укласти нові 

договори про міжнародне співробітництво із зарубіжними освітніми установами та 

організаціями. 

3. Матеріально-технічне й фінансове забезпечення,  
соціально-економічний розвиток  

Забезпечити стабільний фінансово-економічний стан Інституту, розвиток 

систем багатоканального фінансування і збільшити його насамперед за рахунок 

позабюджетних коштів, а також міжнародних грантів і проєктів.  

Раціонально й прозоро використовувати інститутські кошти й надходження. 

Сприяти забезпеченню ефективного використання ресурсів Інституту. 

Розробити програму енергоощадливості та рентабельності гуртожитку. 

Продовжувати роботу з впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес Інституту, модернізувати комп’ютерні класи, збільшити 

кількість технічних пристроїв.  

Спільно з регіональними й місцевими органами влади розвивати й збільшувати 

матеріально-технічну базу Інституту. 

Підтримувати в належному стані територію, відведену Інституту, сприяти 

покращенню благоустрою закладу. 

 

Дана програма залишається відкритою до вдосконалення і  нових 

пропозицій та є продовженням традицій Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти з його незаперечними досягненнями, 

авторитетом і значним потенціалом. 


