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Структура управління 

   Пріоритетними завданнями у сфері управлінням у коледжем варто вважати: 

   - впровадження сучасних технологій кадрового менеджменту, а саме 

орієнтація діяльності колективу на досягнення кінцевого результату, 

розроблення системи мотивацій для роботи в команді задля успішності та 

конкурентоспроможності коледжу; 

   - залучення та закріплення молодих кадрів, готових до інноваційної 

діяльності; 

   - інформування працівників коледжу про мотиви та цілі ухвалених 

управлінських рішень на дошці оголошень і сайті коледжу; 

   - впровадження електронної системи контролю виконання наказів, службових 

розпоряджень та доручень; 

   приведення структури управління коледжу до вимог чинного 

антикорупційного законодавства з метою недопущення корупційних дій.  

 

Освітня діяльність 

   Освітня діяльність коледжу повинна бути спрямована на підвищення якості 

підготовки медичних фахівців, інтеграції медичної освіти і науки, забезпечення 

конкурентоспроможності випускників коледжу на вітчизняному та 

міжнародному ринках праці.  

   Метою освітньої діяльності є: створення організаційних умов для підвищення 

якості вищої медичної освіти шляхом приведення її стандартів до міжнародних 

вимог та ефективного використання матеріально-технічного і педагогічного 

потенціалу Коледжу. 

   Для реалізації цієї мети необхідно: 

   - розширення співпраці Коледжу з науковими кафедрами Буковинського 

державного медичного університету, Чернівецьким і Новоселицьким 

медичними коледжами;  

   - забезпечити необхідні обсяги підготовки висококваліфікованих фахівців та 

виконання конкурентоспроможних навчальних і наукових розробок; 

   - удосконалити систему безперервного професійного розвитку фахівців, 

акредитувати і ліцензувати спеціальність «Сестринська справа» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр; 

   - підвищити ефективність використання фінансових і матеріально-технічних 

ресурсів для здійснення навчального процесу. 

   - впроваджувати в навчальний процес принципи доказової медицини та 

стандарти надання медичної допомоги; 

   - вивчити можливість залучення науково-викладацький персоналу 

Буковинського державного медичного університету до науково-педагогічної 

діяльності коледжу; 
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   - оснастити всі кабінети коледжу сучасною комп’ютерною та проекційною 

апаратурою; 

   - 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; 

   - розвиток інформаційного забезпечення навчального процесу із системою 

управління через програму Moodle; 

   - використовувати можливості Інтернет для організації системи 

дистанційного навчання на основі телекомунікацій, застосовувати мультимедіа 

в дистанційному навчанні;  

   - розширити центр тестування і створити банк тестових завдань з кожної 

навчальної дисципліни; 

   - провести модернізацію бібліотеки, забезпечити доступ до електронних баз 

даних різних джерел інформації, розширити фонд необхідної навчальної і 

наукової літератури; 

   - виробляти у студентів практичні навички з обраної спеціальності, 

удосконалювати зміст, форми та ефективність навчальних і виробничих 

практик, гармонійно поєднувати теоретичні знання з практичними вміннями; 

   - розширювати перелік базових лікувальних закладів для проведення 

практичної підготовки студентів; 

   - підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників у контексті 

безперервної освіти, сприяти їх систематичному стажуванню у провідних 

вищих навчальних закладах і наукових установах України та зарубіжжя; 

   - впроваджувати різноманітні форми заохочення співробітників Коледжу 

залежно від ефективності їх навчально-методичної роботи, результативності 

наукових досліджень, використання сучасних технологій у навчальному 

процесі; 

   - створити сприятливі умови для вивчення студентами державної та 

іноземних мов. 

 

 Розвиток духовності і творчих здібностей студентів 

   Виховна робота у Коледжі повинна здійснюватися на засадах демократизму, 

використання виховного потенціалу студентського самоврядування і 

спрямовуватися на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості.     

   Основними завданнями виховання в коледжі повинні бути: 

   - підготовка національно свідомого громадянина, оновлення і збагачення 

інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який 

забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів; 

   - виховання майбутніх спеціалістів авторитетними високоосвіченими людьми, 

носіями високої загальної, політичної, правової інтелектуальної, соціально-

психологічної, естетичної та фізичної культури; 

   - створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної 

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

просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної, правоохоронної тощо); 
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   - формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, 

залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних 

відносин; 

   - усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її 

громадянського обов'язку; 

   - культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, 

прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної Батьківщини; 

   - збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні і створенні 

національно-культурних традицій регіону, міста, коледжу; 

   - створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, 

суспільних та власних інтересів; 

   - формування в студентів потреби в створенні здорової сім'ї і уміння 

правильно будувати сімейні стосунки; 

   - розвиток волонтерського руху на засадах милосердя, чуйності з метою 

вирішення проблем людей з особливими потребами; 

   - проведення та аналіз анонімних опитувань студентів щодо якості навчально-

виховного процесу, створення у кожному семестрі соціально-психологічного 

портрету педагогічного і студентського колективів; 

   - пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок та 

запобігання правопорушенням; 

   - сприяння роботі спортивних секцій і участі студентів у спортивних 

змаганнях; 

   - сприяння розвитку народного аматорського вокального ансамблю «Рута»,  

танцювального ансамблю «Васко», драмгуртку та іншим творчим колективам. 

 

 Соціальний захист 

   Соціальні пільги і гарантії для співробітників та студентів коледжу повинні 

забезпечувати закладені в Колективному договорі між адміністрацією, 

профспілковим комітетом та Студентською радою. 

   Основними пріоритетами соціального захисту в Коледжі повинно бути: 

   - своєчасне забезпечення всіх соціальних виплат студентам і працівникам; 

   - преміювання і заохочування працівників усіх категорій та студентів, 

надання їм матеріальної допомоги;  

   - встановлювання індивідуальних надбавок до зарплати стимулюючого 

характеру;  

   - сприяння нормальній роботі мережі громадського харчування у коледжі; 

   - здійснення заходів, спрямованих на зменшення захворюваності серед 

співробітників та студентів; 

   - 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 

корпусах, гуртожитку і на території коледжу; 

   - забезпечення спецодягом працівників служб обслуговування. 

 

Студентське самоврядування 
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   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:  

   - залучати студентів до наукової роботи, забезпечити ефективну взаємодію 

студентів Коледжу з академічними і студентськими співтовариствами 

Буковинського державного медичного університету; 

   - сприяти розвитку студентського самоврядування на рівні Коледжу, 

відділень, груп і в гуртожитку, залучати керівників студентських 

представницьких органів до складу педагогічної ради та комісій коледжу; 

   - проведення анкетування та соціологічних опитувань для аналізу потреб та 

побажань студентів;  

   - створити студентські клуби на базі спеціальностей сестринська та 

лікувальна справа; 

   - створити сайт Студентської ради; 

   - створити єдиний інформаційний центр, який завжди зможе надавати 

оперативну інформацію студенту; 

   - створити громадську організацію «Студентське самоврядування 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ» як юридичної особи, що дасть 

можливість залучати членські внески та спонсорські допомогу; 

   - виділяти Студентському самоврядуванню кошти, визначені Педагогічною 

радою, в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих 

Коледжем від основної діяльності. 

 

 Розвиток матеріально-технічної бази коледжу 

   - забезпечувати дотримання бюджетної та кошторисної фінансової діяльності, 

своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання 

фінансової звітності, здійснювати постійний контроль за станом розрахункової 

діяльності; 

   - здійснювати суворий контроль за дотриманням постанов Кабінету Міністрів 

України та наказів Міністерства освіти та науки щодо підвищення платні 

працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та 

коефіцієнтів; 

   - забезпечувати цільове та раціональне використання коштів загального та 

спеціального фондів бюджету;  

   - підвищувати ефективність використання фінансових і матеріально-

технічних ресурсів, що залучаються для забезпечення розвитку освітньої 

діяльності коледжу;  

   - здійснювати постійний контроль за станом розрахункової дисципліни згідно 

плану фінансування діяльності коледжу; 

   - здійснювати заходи з реалізації програм енергозбереження;  

   - забезпечувати ефективне використання матеріально-технічної бази під час 

навчального процесу в осінньо-зимовий період; 
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   - провести капітальний ремонт поліклініки Вашковецької лікарні, яку повинні 

передати на баланс Коледжу і оснастити новостворені аудиторії необхідним для 

навчання інвентарем; 

   - впорядковувати навчальні та допоміжні приміщення у Вашковецькій 

лікарні; 

   - провести реконструкцію будівель що знаходяться на спортивному 

майданчику; 

   - замінити м’який та твердий інвентар в гуртожитку;  

   - проводити ремонти в кабінетах та лабораторіях в корпусах № 1,№ 2 і № 3; 

   - озеленення території коледжу. 

 

   З повагою, Микола Сащук 


