
 

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА 
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА 

КЗОЗ «КУП’ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  

ІМ. МАРІЇ ШКАРЛЕТОВОЇ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ПОНОМАРЬОВА ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА  

 
Громадянство: громадянин України. 

Дата народження: 3 грудня 1975р. 

Місце народження: смт. Троїцьке, Луганська обл. 

Освіта: 

- Харківський державний медичний університет, 2000 р. Кваліфікація: Лікар 

Спеціальність: «Лікувальна справа». Лікар психіатр, нарколог, психотерапевт вищої категорії 

- Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, 2019 р. Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр. 

Спеціальність: «Публічне управління та адміністрування» 

Науковий ступінь (вчене звання): доктор медичних наук, професор. 

Академік Академії наук вищої освіти України, 2014 р. 

Академік Міжнародної академії освіти і науки, 2016 р. 

Загальний трудовий стаж: 27 років. 

Стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ освіти III-IV рівня акредитації: 16,5 років. 

Шановні викладачі, співробітники та студенти!  

Пропоную вашій увазі програму розвитку КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий 

коледж ім. Марії Шкарлетової», яка розкриває моє бачення подальшого розвитку 
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коледжу на наступні п’ять років.  

В сучасних умовах реорганізації системи вищої, фахової передвищої та освіти в 

цілому, зберігаючи і примножуючи кращі традиції коледжу, необхідно забезпечити 

динамічний поступальний розвиток і модернізацію освітньо-професійного середовища 

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий коледж ім. Марії Шкарлетової», що сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності медичних фахівців, безперервному професійного 

розвитку, покращенню ефективності освітнього процесу, зміцненню іміджу коледжу в 

Україні та за її межами. 

У програмі викладено основні положення, які охоплюють ключові напрями 

розвитку коледжу. 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ 

 

1. Збереження самостійності коледжу, його традицій; закріплення позитивних 

результатів діяльності коледжу, вдосконалення напрацювань попередніх керівників, 

викладацького колективу, працівників та співробітників закладу. Формування іміджу 

коледжу як сучасного відкритого для громадськості, конкурентоспроможного на ринку 

праці освітнього закладу. 

2. Удосконалення освітнього процесу з метою підвищення якості підготовки 

молодших спеціалістів та курсантів відділення підвищення кваліфікації молодших 

медичних спеціалістів за усіма ліцензованими напрямками освітньої діяльності.  

3. Методичне, інформаційне та кадрове забезпечення освітньої діяльності. 

4. Забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження освітнього 

процесу. 

5. Організація навчально-виховного процесу на принципах демократизму, 

гуманізму, науковості, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, 

громадських та релігійних організацій. 

6. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, формування 

компетентності, що визначається конкурентоспроможністю випускників в Україні та за її 

межами.  

7. Спрямування педагогічного потенціалу колективу викладачів, співробітників та 

студентів на злагоджену творчу роботу; створення в колективі сприятливого соціально-

психологічного мікроклімату.  

8. Проведення моніторингу ринку праці та подальша підготовка акредитаційних 

справ щодо відкриття нових перспективних спеціальностей.  

9. Сприяння розвитку науково-дослідницької роботи викладачів та студентів 

коледжу.  

10. Забезпечення умов всебічного розвитку розумових, фізичних і наукових 

здібностей студентів коледжу, формування у них високих моральних якостей, 

патріотизму, суспільної свідомості, соціально зрілої творчої особистості, громадянина 

України. 

11. Постійний пошук та залучення роботодавців до співпраці в організації 

проходження практики студентами. Створення ефективної системи працевлаштування 

студентів після закінчення коледжу. 

12. Інтеграція у вітчизняний і міжнародний освітній та науковий простір; розвиток 

міжнародних зв’язків з медичними і фармацевтичними навчальними закладами та 
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науково-дослідними установами.  

13. Забезпечення систематичної профорієнтаційної роботи (під час проведення 

різноманітних заходів в коледжі, через соціальні мережі, розширення рекламної 

діяльності та інш.) 

14. Упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій. 

Постійне оновлення комп'ютерного обладнання та допоміжного устаткування для 

забезпечення інтерактивних методів навчання. 

15. Залучення студентів до культурно-масових заходів міста та області, участь у 

всеукраїнських, міжнародних конференціях та предметних олімпіадах, співпраця 

директора коледжу й органів студентського самоврядування з метою підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу.  

16. Покращення соціальних гарантій викладачів та студентів.  

17. Збереження та зміцнення матеріально-технічної бази коледжу, підвищення 

ефективності фінансово-економічної діяльності. 

 

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 

1. Удосконалення інфраструктури та системи управління, спрямованої на 

забезпечення ефективності діяльності Коледжу, шляхом впровадження сучасних 

технологій кадрового менеджменту.  

2. Розвиток демократичних засад управління на основі вдосконалення організації 

роботи колегіальних і дорадчих органів та залучення до управління органів 

студентського самоврядування. 

3. Розроблення системи мотивації для роботи в команді задля успішності та 

конкурентоспроможності коледжу; орієнтація діяльності колективу на досягнення 

високого результату освітньої діяльності. 

4. Вжиття, в межах своїх повноважень, заходів щодо запобігання проявам 

корупційних правопорушень у коледжі.  

5. Забезпечення ефективного використання кадрового ресурсу, фінансово-

господарського потенціалу та матеріально-технічної бази коледжу, зміцнення 

виробничих і наукових зв’язків. 

6. Прозорість діяльності адміністрації через спільну співпрацю з органами 

студентського самоврядування; участь працівників і студентів в управлінні коледжем 

через загальні збори трудового колективу і профспілкову організацію; щорічної звітності 

директора, заступників директора та завідувачів відділів.  

7. Обов’язкова участь колективу в обговоренні важливих питань та проблем 

розвитку коледжу. Проведення соціологічних опитувань викладачів, студентів та 

співробітників щодо умов праці, навчання, проживання в гуртожитку, роботи циклових 

комісій. 

8. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи адміністрації коледжу, 

поінформованості учасників освітнього процесу щодо організаційних, виховних заходів, 

здобутків та подій у Коледжі розміщення на веб-сайті інформації про процедури та 

результати прийняття рішень під час здійснення навчально-виховного процесу. 

9. Забезпечення на основі сучасних інформаційних та комунікаційних технологій 

високого рівня кадрового діловодства, впровадження електронної системи контролю 

виконання наказів, службових розпоряджень та доручень. 

10. Побудова прозорих і справедливих правил щодо розподілу педагогічного 
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навантаження та премій. 

Високопрофесійний кадровий склад – запорука успішного функціонування 

коледжу. 

У кадровій політиці пріоритетним є формування висококваліфікованого творчого 

викладацького складу, подальше підвищення якісного складу педагогічних працівників, 

досягнення кожним викладачем високої педагогічної майстерності, опанування 

інноваційними освітніми технологіями для забезпечення якості освіти відповідно до 

галузевих стандартів, а саме: 

1. Збереження кадрового потенціалу коледжу. Продовження курсу на створення 

сприятливих умов для творчого росту, професійного становлення молодих викладачів; 

збереження кадрового балансу досвідчених і молодих викладачів.  

2. Забезпечення своєчасного і якісного підвищення науково-педагогічної 

кваліфікації викладацького складу коледжу у контексті безперервної освіти: сприяння 

навчанню педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, постійного збільшення 

частки викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання; їх систематичному 

стажуванню у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах України та 

зарубіжжя; залучення до участі у творчих конкурсах, виставках, конкурсах педагогічної 

майстерності, науково-методичних конференціях, у підготовці методичних розробок і 

праць, виставках методичних робіт з метою підвищення професійного рівня.  

3. Заохочення професійного зростання працівників (позачергові атестації, 

підвищення по посадах тощо), створення резерву кадрів на всіх щаблях адміністрації 

коледжу.  

4. Активізація роботи щодо підготовки викладачів для присвоєння звань 

«викладач-методист», «старший викладач».  

5. Всебічний розвиток потенціалу і креативності науково-педагогічних 

працівників. Посилення ролі викладачів, що володіють інноваційним мисленням, 

забезпечують впровадження нових технологій і принципів організації навчального 

процесу; залучення та закріплення молодих кадрів, готових до інноваційної діяльності. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Освітня діяльність коледжу повинна бути спрямована на забезпечення високих 

стандартів якості освітніх послуг та відповідності підготовки фахівців з усіх 

спеціальностей ліцензійним та акредитаційним вимогам, інтеграцію медичної освіти і 

науки, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу на вітчизняному та 

міжнародному ринку праці.  

Підвищення якості освіти можливо шляхом приведення її стандартів до 

міжнародних вимог та ефективного використання педагогічного та матеріально-

технічного потенціалу коледжу. Основними напрямками діяльності коледжу мають бути: 

1. Відповідність рівня організації освітнього процесу державним стандартам якості 

освітньої діяльності.  

2. Впровадження моніторингу якості освіти із залученням студентів коледжу та 

роботодавців. Постійний моніторинг ринку освітянських послуг, дослідження ринку 

праці, вивчення досвіду інших коледжів галузі та їх передових технологій задля 

подальшого застосування набутого у повсякденному житті навчального закладу.  

3. Впровадження в освітній процес інноваційних інформаційних технологій, 

технічних засобів, нових ліцензійних комп’ютерних програм, інтерактивних засобів 
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проведення занять. 

4. Вдосконалення системи діагностики, контролю та оцінювання знань і навичок 

студентів на основі прозорих критеріїв, запровадження автоматизованого обліку 

успішності із застосуванням комп’ютерних програм і технологій.  

5. Систематичне оновлення програм дисциплін, навчально-методичного 

забезпечення, документації зі спеціальностей, які проходять акредитацію; поповнення 

банку тестових завдань з кожної навчальної дисципліни. 

6. Впроваджувати в навчальний процес принципи доказової медицини та стандарти 

надання медичної допомоги.  

7. Залучення до науково-педагогічної діяльності коледжу провідних вітчизняних та 

закордонних викладачів та науковців, з метою підвищення якості та рівня освітнього 

процесу. 

8. Виробляти у студентів практичні навички з обраної спеціальності, 

удосконалювати зміст, форми та ефективність навчальних і виробничих практик, 

гармонійно поєднувати теоретичні знання з практичними вміннями. 

9. Для організації проходження практики студентами, подальшого 

працевлаштування випускників, стажування та підвищення кваліфікації викладачів 

продовжити співпрацю коледжу з навчальними закладами різних рівнів акредитації, 

приватними клініками, розширювати перелік базових лікувальних закладів.  

10. Створення сприятливих умов для вивчення викладачами та студентами 

державної та іноземних мов з метою підвищення конкурентоспроможності наших 

випускників та можливого продовження їх навчання у країнах Європи.  

11. Проведення олімпіад, творчих конкурсів з метою виявлення обдарованих 

студентів. 

12. Відповідність кадрового складу циклових комісій до акредитаційних вимог; 

збереження їх ролі у ліцензуванні, акредитації, складанні навчальних планів та розподілі 

педагогічного навантаження. Створити рейтингове оцінювання роботи кожної циклової 

комісії з метою підвищення особистої відповідальності викладачів за рівень навчання.  

13. Запровадження моніторингу якості навчально-виховного процесу, діяльності 

педагогічних працівників – «Викладач очима студентів», створення у кожному семестрі 

соціально-психологічного портрету педагогічного і студентського колективів.  

14. Дотримання принципів педагогічної свободи викладача. 

Стимулювання педагогічних працівників до підготовки навчально-методичних 

посібників, підручників, впровадження передового педагогічного досвіду у навчально-

виховний процес.  

Кінцевим результатом навчального процесу є формування фахівця, здатного 

активно змінювати суспільство, забезпечувати прискорене економічне зростання і 

культурний розвиток країни; забезпечення підготовки випускника, який зможе 

продовжити навчання у провідних вищих навчальних закладах для здобуття більш 

високого кваліфікаційного рівня, успішно реалізувати себе на вітчизняному та бути 

конкурентоспроможним на світовому ринку праці.  

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота в коледжі повинна спрямовуватися на забезпечення гармонійного 

цілісного розвитку особистості через пропаганду європейських цінностей та 

патріотичного ставлення до своєї країни, поваги до родини, розвиток гуманізму і 
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толерантності. 

Основними завданнями виховання повинні бути: 

1. Реалізація основних напрямків Концепції національного виховання студентської 

молоді: підготовка національно свідомого громадянина, оновлення і збагачення 

інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який 

забезпечить ефективність діяльності майбутніх спеціалістів.  

2. Спрямованість на виховання у студентів активної громадянської позиції та 

професійного світогляду.  

3. Виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, 

носіями високої загальної, політичної, правової, інтелектуальної, естетичної та фізичної 

культури.  

4. Культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення свободи, 

гармонії з природою, любові до рідної Батьківщини, до рідного краю та нашого коледжу. 

5. Створення умов для самореалізації особистості, вільного розвитку її мислення і 

загальної культури, залучення до різних видів творчості (науково-дослідної, культурно-

просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної, 

правоохоронної тощо).  

6. Пропаганда здорового способу життя, боротьба з шкідливими звичками та 

запобігання правопорушенням. Сприяння розвитку спортивних секцій і участі студентів 

у спортивних змаганнях. 

7. Формування у студентів потреби створення здорової сім’ї і уміння правильно 

будувати сімейні стосунки.  

8. Сприяти організації активного дозвілля студентів коледжу, проведенню КВК, 

конкурсів, гуртків художньої самодіяльності, туристично-пізнавальних екскурсій; 

створення студентських клубів за інтересами.  

9. Розширити практику зустрічей керівництва коледжу зі студентами з метою 

вивчення проблем і побажань студентів.  

10. Сприяння волонтерській діяльності серед студентів, педагогічних працівників і 

співробітників коледжу.  

11. Приділення особливої уваги особистісно-орієнтовному відношенню до 

студентів, індивідуальному підходу до кожного.  

12. Посилення навчально-виховної роботи з контингентом студентів, які 

потребують особливої соціальної уваги і підтримки через покращення виховної роботи 

кураторів; профілактики в коледжі булінгу.  

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Для забезпечення позитивного іміджу коледжу та підвищення рівня і якості 

освітнього процесу треба більше уваги приділяти науково-дослідницькій роботі 

викладачів та студентів коледжу, сприяти всебічному розвитку студентської наукової 

діяльності через систему гурткової роботи, підготовку найкращих студентів до участі в 

предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, у вітчизняних та 

міжнародних виставках, семінарах, конференціях; потенціювати ефективну взаємодію 

студентів коледжу з академічними і студентськими науковими співтовариствами 

медичних університетів країни та зарубіжжя. 

Стимулювати викладачів та студентів під керівництвом їх наукових керівників до 

написання статей у наукових журналах, в тому числі що індексуються у науково-
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метричних системах з метою обміну досвідом, підвищення професійного рівня, набуття 

науково-дослідницького досвіду. 

Активізувати роботу по проведенню науково-практичних конференцій за 

результатами наукової роботи викладачів та студентів коледжу, семінарів, вебінарів, 

круглих столів, методичних об’єднань на базі коледжу з обов’язковим виданням 

рекомендацій чи «Збірника матеріалів конференції». 

Запровадити систему стимулювання (преміювання) педагогічних працівників за 

наукові дослідження, за публікації у фахових виданнях, участь в семінарах та 

міжнародних конференціях, написання підручників, посібників, отримання дипломів 

докторів філософії. 

Розпочати роботу над започаткуванням власного фахового видання; забезпечити 

доступ до наукової періодики та дотримання принципів академічної доброчесності.  

Активізувати роботу щодо залучення різного роду грантових проектів (наукових, 

освітніх, соціальних та інш.) для забезпечення розвитку навчального закладу та обміну 

світовим досвідом між викладачами і студентами та підвищення науково-

дослідницького, педагогічного рівня викладачів, якості освіти випускників коледжу; 

стажування викладачів і студентів коледжу в навчальних закладах інших країн. 

 

РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Студенти є рівноправними учасниками навчально-виховного процесу. Від активної 

та неформальної їх участі в розбудові навчального закладу залежить успіх нашої роботи, 

тому ми маємо забезпечити необхідні умови для цього. 

Студентське самоврядування – це право студентів самостійно або через органи 

студентського самоврядування брати участь в управлінні коледжем та вирішувати 

питання, які стосуються організації навчального, наукового, виховного процесу 

студентів, їх змістовного дозвілля, відпочинку, а також соціального захисту. Для 

реалізації цього права потрібно: 

- постійна підтримка органів студентського самоврядування, тісна співпраця зі 

студентським активом з метою залучення студентів до модернізації коледжу, 

вдосконалення організації навчального процесу; 

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів щодо організації 

навчального процесу, максимальне урахування пропозицій органів студентського 

самоврядування щодо оптимізації навчального процесу; 

- проведення анкетування та соціологічних опитувань для аналізу потреб та 

побажань студентів; 

- створення єдиного інформаційного центру, який завжди зможе надавати 

оперативну інформацію студенту; 

- залучення органів студентського самоврядування для прийняття найбільш 

важливих рішень до складу педагогічної ради та комісій коледжу;  

- залучення представників студентського самоврядування до проведення 

виховної роботи серед студентів коледжу, в тім числі мешканців гуртожитку; 

- випуск студентської газети (журналу).  

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Удосконалення профорієнтаційної роботи є одним із головних чинників нашої 
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фінансової спроможності. Вона має бути сфокусована на особу, яка приймає рішення 

щодо надання переваг саме нашому коледжу серед інших варіантів. Тому вимагатиму 

розподілу та закріплення всіх шкіл міста та району за відповідними викладачами, на яких 

покладено функцію профорієнтації і взаємодії з викладачами та школярами закладів, 

створення і розповсюдження рекламної продукції, розширення рекламної діяльності в 

соціальних мережах, охоплення більшого контингенту абітурієнтів за допомогою 

інформаційних технологій, реклами навчального закладу через тісну співпрацю з 

випускниками коледжу; розширення географії контактів з потенційними абітурієнтами.  

Організація ефективної профорієнтаційної роботи необхідна і під час проведення 

наукових конференцій, культурно-масових заходів, творчих конкурсів, виставок, Днів 

відкритих дверей. Необхідно обов’язково всю діяльність коледжу висвітлювати на сайті 

та в засобах масової інформації, що теж є одним із найпотужніших засобів рекламної 

діяльності навчального закладу. 

Вважаю за необхідне залучення студентського колективу до активної 

профорієнтаційної роботи: створення студентського штабу профорієнтаційної роботи, 

активне залучення студентів до роботи штабу протягом навчального року і під час 

вступної кампанії. 

Удосконалення роботи приймальної комісії. 

Організація «Заочної школи абітурієнта» за дистанційною формою навчання, з 

метою ранньої профорієнтації випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступеня; 

підготовчих курсів. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Збереження стабільності коледжу на тлі скорочення надходження фінансування за 

всіма джерелами є однією з задач керівництва Коледжу. У зв’язку з цим треба 

розширювати джерела надходження коштів спеціального фонду, працювати над 

створенням фінансових резервів в межах кошторисних призначень, для ресурсного 

забезпечення перспективних напрямів діяльності коледжу. Для цього максимально 

використовувати дозволені для ЗВО види економічної діяльності, зокрема: 

1. Досягнення фінансової стабільності коледжу через розширення спектру надання 

платних освітніх послуг (платні консультації з поглибленого вивчення предметів для 

студентів коледжу та вступників). 

2. Спрямованість профорієнтаційної роботи на набір студентів до контрактної 

форми навчання. 

3. Збільшення доходів від здачі в оренду вільних приміщень. 

4. Залучення додаткового фінансування через реалізацію грантових проектів, 

спонсорської та благодійної допомоги від підприємств, установ, організацій, які не 

суперечать законодавству України та статутним документам коледжу, у технологічну 

модернізацію навчального процесу та адміністративного обслуговування. 

В першу чергу, необхідно забезпечувати цільове та раціональне використання 

коштів загального та спеціального фондів бюджету, спрямувати фінансові і матеріально-

технічні ресурси на потреби студентів, викладачів, співробітників для покращення якості 

навчання, умов праці, проживання у гуртожитку і соціального захисту; забезпечення 

комунальних платежів, ремонтних та господарських робіт, розвиток матеріальної-

технічної бази, освітньої, наукової та видавничої діяльності коледжу, культурно-масової, 

спортивної роботи. 
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Здійснювати постійний контроль за станом розрахункової діяльності, дотриманням 

Закону України «Про публічні закупівлі»; забезпечувати дотримання бюджетної та 

кошторисної фінансової діяльності, своєчасності та достовірності складання фінансової 

звітності, прозорість фінансово-економічної діяльності, постійне оприлюднення 

офіційної інформації на сайті коледжу: кошторису на поточний рік, відомостей про 

закупівлі, оренду приміщень, штатний розпис.  

Здійснювати суворий контроль за дотриманням законодавчих актів та постанов 

Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти та науки щодо підвищення 

заробітної плати працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів 

та коефіцієнтів. 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Для забезпечення позитивного іміджу коледжу необхідно більше уваги приділяти 

розвиткові сучасної інформаційної інфраструктури: удосконалювати комп’ютерну 

мережу коледжу, забезпечити широкий доступ студентів і викладачів до глобальної 

інформаційної мережі Інтернет в навчальних приміщеннях, бібліотеці, гуртожитку та на 

території коледжу. Використовувати можливості Інтернет для організації системи 

самостійної позааудиторної роботи студентів (платформа MOODL та інші), 

дистанційного навчання на основі телекомунікацій, застосовувати мультимедійне 

обладнання в дистанційному навчанні.  

Зробити акцент на ширшому використанні електронних ресурсів, створенні 

сучасної електронної бібліотеки методичного та інформаційного забезпечення 

навчальних дисциплін, забезпеченні вільного доступу до електронних баз даних різних 

джерел інформації, що вирішить проблему забезпечення студентів матеріалами для 

самостійної підготовки, зменшить потребу у друкованих виданнях. 

Запровадження сучасних інформаційних технологій, документообігу між 

основними структурними підрозділами коледжу та контролю управлінських рішень. 

Створення умов для використання викладачами технічних засобів для проведення 

інтерактивних лекцій. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Основними пріоритетами соціального захисту в коледжі повинні бути: 

- забезпечення соціальних пільг і гарантій для співробітників та студентів 

коледжу, зазначених в Колективному договорі між адміністрацією, профспілковим 

комітетом та Студентською радою; 

- преміювання і заохочування працівників усіх категорій та студентів, надання 

їм матеріальної допомоги;  

- здійснення заходів, спрямованих на зменшення захворюваності серед 

співробітників та студентів;  

- заохочення викладачів та працівників коледжу до занять фізичною 

культурою і спортом;  

- забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників та студентів;  

- проведення культурно-просвітницької роботи;  

- домагатися виділення путівок для відпочинку працівників та студентів;  

- покращувати санітарний стан, техніку безпеки та пожежну безпеку в 
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корпусах, гуртожитку і на території коледжу; 

- сприяти підвищенню рівня суспільної активності профспілкової організації 

для реального захисту прав працівників коледжу; 

- гарантія трудових прав і свобод працівників, захист їх прав та інтересів, 

поліпшення умов праці; 

- створення умов для відпочинку та професійного зростання викладачів; 

- забезпечення спецодягом працівників служб обслуговування; 

- забезпечення роботи медпункту у коледжі.  

 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

Подальше удосконалення матеріально-технічної бази коледжу забезпечить 

сприятливі умови для навчання, побуту та праці студентів, викладачів і співробітників. 

Для безперебійного функціонування коледжу необхідно: 

1. Забезпечення безпечності та надійної експлуатації будівель, споруд та 

інженерних мереж шляхом своєчасної профілактики, модернізації, проведення 

капітальних та поточних ремонтів, ефективного використання матеріалів, запровадження 

енергозберігаючих технологій. 

2. Постійний благоустрій території коледжу, її озеленення. 

3. Впорядкування навчальних та допоміжних приміщень у лікарнях міста, які є 

базами коледжу. 

4. Зміцнення спортивно-оздоровчої бази коледжу. 

5. Поповнення матеріально-технічної бази аудиторного фонду сучасним 

обладнанням та інвентарем (меблями, комп’ютерами, мультимедійною апаратурою, 

сучасними багатофункціональними муляжами, стимуляторами та засобами догляду за 

тяжкохворими та інш.)  

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Важливою складовою освітнього процесу коледжу є його міжнародна діяльність. 

Необхідно розширювати співробітництво, ділові та культурні зв’язки студентської 

молоді коледжу з іншими вищими навчальними закладами як в Україні, так і за її 

межами, сприяти інтеграції коледжу у вітчизняний та міжнародний освітній простір, 

створювати канали інформаційного обміну з іноземними навчальними закладами та 

установами. 

Співробітництво коледжу з іншими вищими навчальними закладами України та 

зарубіжжя є перспективним в плані поліпшення якості медичної освіти, підвищення 

професійного рівня викладацького складу, репутації КЗОЗ «Куп’янський медичний 

фаховій коледж ім. Марії Шкарлетової» в Україні та міжнародному співтоваристві. 

Міжнародне співробітництво передбачає підвищення ефективності освітнього 

процесу за рахунок упровадження передового світового досвіду.  

Основними напрямками міжнародного співробітництва є: 

- налагодження офіційних контактів із закордонними навчальними і науково-

дослідними медичними закладами та установами; 

- участь у програмах стажування, двостороннього та багатостороннього 

міждержавного обміну студентами і науково-педагогічними працівниками;  

- вивчення та впровадження закордонного досвіду через реалізацію спільних 
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освітніх проектів, науково-дослідницьких програм тощо;  

- організація та співорганізація міжнародних конференцій, участь у 

симпозіумах, конгресах та інших заходах. 

 

Виконання вищезазначених напрямків дасть можливість: 

 

1. Зберегти функціонування коледжу як самостійної юридичної особи. 

2. Підвищити імідж та конкурентоспроможність коледжу серед інших навчальних 

закладів, потенційних роботодавців, студентів та майбутніх абітурієнтів. 

3. Сумлінна праця кожного члена колективу сприятиме створенню середовища, у 

якому б добре та комфортно навчалося студентам та працювалося всім працівникам 

коледжу. 

4. Використовувати інноваційні технології для покращення якості освітнього 

процесу. 

5. Забезпечити додатковим навчальним навантаженням викладацький склад за 

рахунок відкриття нових спеціальностей та організації освітнього процесу для іноземних 

громадян. 

6. Позабюджетні кошти направляти на покращення якості освіти, умов праці 

колективу коледжу, розвиток соціальної сфери, підтримку профорієнтаційної роботи та 

виховних заходів, розвиток матеріально-технічної бази закладу. 

7. Участь органів студентського самоврядування в освітньому процесі дозволить 

підвищити відповідальність студентів за успішність та відвідування занять.  

8. Професійна та злагоджена робота адміністративної, методичної та педагогічної 

рад дозволить колегіально приймати рішення щодо перспектив розвитку коледжу, 

прозорого використання морального та матеріального заохочення всіх учасників 

освітнього процесу. 

 

Шановні колеги! 

 

У програмі визначено лише ті завдання, які потрібно виконати в першу чергу, і які 

ми спроможні реалізувати.  

Я сподіваюсь на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо розвивати коледж, 

підвищувати його авторитет на Слобожанщині, в Україні та за її межами. Колектив, який 

на сьогодні працює в коледжі, здатний виконувати всі завдання з підготовки 

висококваліфікованих фахівців, які визначені Національною доктриною розвитку освіти, 

Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI століття), Законами 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Статутом коледжу. 

Переконаний, що тільки у тісній співпраці керівництва коледжу, колективу 

педагогів, всіх працівників і студентів ми зможемо успішно реалізувати всі намічені 

плани. 

 

 

З повагою,  

кандидат на посаду директора  

КЗОЗ «Куп’янський медичний фаховий  

коледж ім. Марії Шкарлетової»      В.І. Пономарьов 
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