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Дніпродзержинський державний
технічний університет

О СВ І ТН ІЙ О КРУГ
ДДТ У

а базі Дніпродзержинського державного технічного університету утворений Освітній
округ — пілотний проект регіональної інтегрованої системи освіти м. Дніпродзержинська. Структура регіональної інтегрованої системи освіти
міста представлена в таблиці.
Утворення Освітнього округу дозволило створити
модель регіональної інтегрованої системи освіти для
територіально об’єднаних в структурі університету коледжів, закладів професійно-технічної освіти, загальноосвітніх середніх шкіл і промислових підприємств.
Це сприяло формуванню умов для ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної
та матеріально-технічної баз навчальних закладів
і підприємств Дніпродзержинська.
Усього до пілотного проекту регіональної інтегрованої
системи освіти м. Дніпродзержинська «Освітній округ»
увійшли 53 навчальні заклади I–IV рівнів акредитації, чо-

Робота над учнівськими проектами.
Лiцей нових інформаційних технологій

тири промислових підприємства, управління освіти і науки, міський центр зайнятості та громадські організації.
Пілотний проект базується на принципах, які віддзеркалюють сучасний рівень розвитку освіти в Україні: гуманітаризації; гуманізації; особистісному підході; системності (забезпечення цілісності освіти як
єдиного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук); екологізації; єдності національного та загальнолюдського в освіті; пріоритеті
розвивального навчання (вплив навчання на розвиток
особистості); пріоритеті творчої діяльності; інтеграції (реалізація багатоступеневої та всебічної інтеграції змісту, методів і технологій освіти).
Діяльність Освітнього округу здійснюється за напрямами підготовки: економічний, фізико-математичний, екологічний, технічний і гуманітарний. Основною
складовою є Університетський центр планування
кар’єри, через який координується вся ступенева
освіта навчальних закладів м. Дніпродзержинська.
На центр планування покладені наступні функції:
– підготовка дипломованих фахівців високої кваліфікації та їх перепідготовка з урахуванням поточних і перспективних потреб у фахівцях конкретної галузі;
– створення умов для підвищення рівня професійної та поглибленої практичної підготовки осіб,
що навчаються, шляхом надання ґрунтовних теоретичних знань і формування стійких професійних навичок з урахуванням специфіки діяльності
конкретних промислових підприємств;
– формування збалансованих із потребами ринку
праці регіону планів прийому до університету,
коледжів, закладів професійно-технічної освіти
з урахуванням поточних і перспективних потреб
Дніпродзержинська та регіону;
– проведення ефективної профорієнтаційної роботи з учнівською та студентською молоддю через профілювання навчання учнів старших класів
загальноосвітніх шкіл регіону;
– приведення у відповідність до потреб ринку праці
регіону переліку напрямів підготовки фахівців;
– розробка варіативних компонентів навчальних
планів згідно з вимогами до знань і вмінь фахівців
підприємств, установ та інфраструктури регіону;
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Узгодження дій з освітньої та наукової діяльності,
підготовка кадрів та управління

Управління освіти
Профорієні науки міської
таційна робота
ради
Формування
профільних
класів

Університетський
центр планування кар’єри

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

Центр
зайнятості

Коригування планів прийому
та варіативної компоненти
навчальних планів

ДДТУ

Гуманітарний
інститут

Випускники ЗОШ

Університет

Загальноосвітні
школи

Рада
роботодавців

Підприємства,
установи
й інфраструктура
міста

Коледжі
в складі
університету

ПТНЗ у складі
коледжів

Узгодження вимог до знань та вмінь фахівців,
затвердження баз практики

Координаційна
рада

Планування підготовки кадрів
та управління персоналом

Депутатська
комісія міської
ради з науки
та освіти

Кваліфіковані фахівці

– узгодження з центром зайнятості дій щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Усі ці заходи сприяють запобіганню відтоку молоді
до великих міст і столиці та сприяють створенню умов
для сталого розвитку міста, працевлаштування до 95%
випускників університету. Університетський центр

планування кар’єри співпрацює з підприємствами,
установами та закладами інфраструктури Дніпродзержинська, управлінням освіти і науки міської ради, центром зайнятості, вищими навчальними закладами міста
та громадськими організаціями (депутатська комісія
з освіти і науки, наглядова рада, рада роботодавців).

Участь Лiцею нових інформацiйних технологiй у пiдготовцi
проекту українського декоративно-орнаментального
живопису «Петрикiвський розпис»

Члени ліцейського євроклубу «Ease»
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