й

де

рж авний т

е

хн
т

 

те

Дн

іп

Р



си

ро

дзе

ий універ

ржинсь

ічн

ки

Дніпродзержинський державний
технічний університет

РЕГІОНАЛ ЬН И Й Н АВЧ АЛЬН ОНАУ КО В О-ВИ РО БН И ЧИ Й
КО МПЛ Е КС «П РОМ ЕТ ЕЙ »

егіональний
навчально-науково-виробничий
комплекс «Прометей» Дніпродзержинського
державного технічного університету — це добровільне об’єднання навчальних закладів усіх типів і виробничих підприємств різних форм власності.
До його складу ввійшли: Дніпродзержинський державний технічний університет, Дніпродзержинський індустріальний технікум, Дніпродзержинський
енергетичний технікум, Дніпродзержинський технікум зварювання та електроніки імені Є. Патона,
Дніпродзержинський металургійний коледж, Дніпродзержинське вище професійне училище, Дніпродзержинський професійний ліцей, Технічний ліцей
м. Дніпродзержинська, Загальноосвітній ліцей нових інформаційних технологій № 2 м. Дніпродзержинська, Дніпродзержинський академічний ліцей
№ 15, Дніпродзержинська гімназія № 11, Гуманітарна гімназія № 39 з художньо-естетичним нахилом м. Дніпродзержинськ, Дніпродзержинський колегіум № 16, Дніпродзержинський навчально-виховний
комплекс № 13, Дніпродзержинський загальноосвітній комплекс № 22, Дніпродзержинські середні загальноосвітні школи № № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, Дніпровська середня школа,

Технічний ліцей м. Дніпродзержинська

Верхньодніпровські середні загальноосвітні школи
№ 1 та № 5, ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Ф. Е. Дзержинського», ВАТ «Дніпровагонмаш», ВАТ «ДніпроАзот» і ВАТ «Дніпровський КПК».
Представники всіх навчальних закладів, підприємств,
установ та організацій, що є співзасновниками комплексу, входять до складу його керівного органу — ради
РННВК «Прометей».
Комплекс «Прометей» був створений з метою координації діяльності закладів освіти, підприємств, організацій та установ із реалізації основних положень
і принципів законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», та «Про вищу освіту»; впровадження ступеневої системи підготовки та перепідготовки фахівців за наскрізними навчальними планами
та програмами; спільної розробки науково-методичного
забезпечення; підвищення ефективності використання
науково-педагогічних кадрів, навчально-виробничої
та лабораторної бази; організації ефективної підготовки науково-педагогічних і виробничих кадрів, підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів і працівників підприємств; спільного проведення
науково-дослідних робіт, їх апробації та використання
результатів наукових досліджень тощо.
Для розв’язання спільних завдань і створення
найбільш сприятливих умов для щонайефективнішого використання наявного науково-педагогічного потенціалу
та матеріально-технічної бази регіону
РННВК «Прометей» здійснює низку заходів, зокрема:
– координує напрями спільної діяльності
навчальних закладів, підприємств, установ та організацій регіону;
– впроваджує ступеневу підготовку фахівців за наскрізними навчальними планами
та програмами;
– визначає перелік напрямів підвищення
кваліфікації викладачів навчальних закладів і працівників підприємств;
– формує зміст системи безперервної підготовки фахівців відповідно до Держав-
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них стандартів освіти
Основним
завданУкраїни та потреб
ням і напрямом роринку праці регіону;
боти комплексу «Про– розробляє робочі наметей» з перших днів
вчальні плани та пробуло забезпечення єдиграми з дисциплін для
ного регіонального компвсіх рівнів і ступенів
лексного підходу до форпідготовки фахівців;
мування змісту освіти
– координує проведення
в
системі
ступенеспільних науково-дової підготовки фахівслідних робіт, апробаців із максимально ефекцію та впровадження
тивним використанням
результатів наукових
навчально-лабораторної
досліджень;
бази. Тому рада компНавчальні посібники, розроблені науково-педагогічними пра– здійснює керівництво
лексу спрямовує максицівниками університету для учнів і студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації, та отримані за них нагороди
процесом підготовки
мум зусиль на організанаукових кадрів, розцію творчих колективів
робкою навчально-методичного забезпечення;
із підготовки підручників, навчальних посібників, ін– регулює кооперацію з іншими установами й орга- шої навчально-методичної літератури для споріднізаціями для розв’язання завдань, які становлять нених спеціальностей. Також вона організовує плазагальний інтерес, створює та вступає в асоціації номірне оснащення навчально-лабораторної бази
з навчальними закладами спорідненого профілю, навчально-виховних закладів сучасним устаткузокрема й іноземними;
ванням, обчислювальною, мікропроцесорною та роз– залучає викладачів ДДТУ до проведення занять множувальною технікою, засобами оргтехніки. З меі роботи в державних кваліфікаційних та екзаме- тою фінансової допомоги, спонсорської безкоштовної
наційних комісіях навчальних закладів І–ІІ рівня передачі навчально-виховним закладам сучасного
акредитації;
устаткування, приладів, матеріалів, приміщень, тран– забезпечує можливість вступу до ДДТУ за резуль- спортних засобів тощо рада РННВК «Прометей» потатами співбесіди для випускників навчальних за- стійно підтримує наявні та налагоджує нові зв’язки
кладів РННВК «Прометей», які мають високий се- з підприємствами, організаціями, установами Дніпроредній бал;
дзержинська та всього регіону.
– координує процес ступеневої побудови освіти
Комплекс забезпечує також післядипломне нашляхом підготовки спеціалістів наступного рівня вчання та підготовку кадрів у магістратурі, аспіранз числа випускників навчальних закладів, що вхо- турі, докторантурі, педагогічне та наукове стажування
дять до складу комплексу «Прометей».
у вищих навчальних закладах, на підприємствах
Підготовка фахівців у навчальних закладах, що і в установах, за кордоном; сприяє складанню канналежать до РННВК «Прометей» здійснюється за на- дидатських іспитів і підготовці дисертацій. Виклаявними формами навчання за спеціальностями та дачі технікумів, які входять до структури комплексу,
в терміни, визначені наскрізними навчальними пла- регулярно підвищують кваліфікацію в навчальних
нами та програмами з урахуванням новітніх досягнень закладах IV рівня акредитації та на спеціальних фанауки та техніки, а також освітніх інновацій у підго- культетах ДДТУ. Налагоджена й система обміну стутовці спеціалістів фундаментального, економічного, дентами та аспірантами із закордонними навчальними
комп’ютерного, екологічного та практичного спря- закладами.
мування.
Одним із основних напрямів роботи
навчально-науково-виробничого комплексу
«Прометей» є й забезпечення ефективного функціонування системи індивідуальної роботи з обдарованою молоддю. Проводяться олімпіади учнів загальноосвітніх
шкіл та технікумів, за результатами яких
найкращі учні беруть участь у обласних,
всеукраїнських і міжнародних олімпіадах.
Важливим елементом процесу взаємодії
з обдарованою молоддю є також залучення
до роботи у школах нового типу викладачів
ДДТУ. Учні та студенти навчальних закладів комплексу всіх рівнів мають широкий
доступ до бібліотечних, технічних і проДніпродзержинський державний технічний університет
грамних фондів РННВК «Прометей».
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