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План заходів

Чернігівського радіомеханічного технікуму
щодо залучення до навчального процесу
фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заплановані заходи
Розширювати встановлені зв’язки та співпрацю з фірмами “Багатопрофільне
підприємство “АТІЛОС”, “ЧЕК-Сервіс”, “Сучасні інформаційні технології ”
Налагодити співпрацю з іншими підприємствами ІТ-індустрії міста Чернігова
Розпочати роботу по створенню навчально-методичного центру “Проф-ІТ” з
залученням фахівців компаній у сфері інформаційних технологій.
Налагодити дієву співпрацю в галузі підвищення кваліфікації викладачів з
провідними ІТ-компаніями.
Розглянути можливість співпраці з роботодавцями у напрямку викладання
профільних спецкурсів, у тому числі з вивчення новітніх мов програмування
та проведення, проведення майстер-класів.
Залучати роботодавців до визначення спеціалізації спеціальності
5.05010101 “ Обслуговування програмних систем і комплексів”.
Узгодити з роботодавцями програми виробничих практик спеціальностей:
5.05010201–“Обслуговування
комп’ютерних
систем
і
мереж”,
5.05010101–“ Обслуговування програмних систем і комплексів”.

Термін
виконання
Постійно

Відповідальний
за виконання
Л.М. Ревко

До 01.01.2013р.

С.Ю. Капля
Л.М.Ревко
Ю.Ю. Моришев

До 01.01.2013р.
Постійно

Л.М.Ревко

До 01.01.2013р.

Л.М. Ревко
В.А. Данилова

До 01.09.2012р.

Ю.Ю. Моришев

До 01.09.2012р.

С.Ю.Капля
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2
Запровадити практику участі представників підприємств ІТ-індустрії міста
Чернігова у роботі комісій по захисту звітів з практики.
Налагодити співпрацю з підприємствами щодо виконання студентами
реальних проектних завдань ІТ-компаній.
Розпочати роботу щодо залучення роботодавців до формування тематики
курсових
робіт, дипломних проектів та можливості їх виконання з
практичним підтвердження.
Залучати роботодавців до керівництва виконання дипломних проектів.
Залучати фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій до
рецензування дипломних проектів.
Оновлення матеріальної бази навчальних лабораторій комп’ютерною технікою
та сучасним програмним забезпеченням.
Розпочати роботу по узгодженню з роботодавцями пропозицій щодо обсягу
державного замовлення на підготовку фахівців у галузі знань “Інформатика та
обчислювальна техніка ”.
Сприяти створенню студентами інноваційних проектів, пов’язаних із
застосуванням ІТ-технологій, з метою розвитку навчальних та грантових
проектів.
Директор технікуму
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До 01.01.2013р.

Л.М. Ревко

До 01.01.2013р.

Л.М. Ревко
В.А. Данилова

До 01.01.2013р.

В.А.Данилова

З 01.09.2012р.

О.В. Тканко

З 01.04.2012р.

Ю.Ю. Моришев

Постійно

Л.М. Ревко

З 01.01.2013р.

Л.М. Ревко

За окремим
планом

Ю.Ю. Моришев
В.А. Данилова

В.М. Радченко

