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Коротко про себе:  

       58 років. Лікар хірург, викладач хірургії вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист, кандидат медичних наук, маю 4 

винаходи, 6 рацпропозицій, 2 монографії, 57 друкованих наукових 

робіт. Педагогічний стаж в Ковельському медичному коледжі 29 років 

і 4 місяці. З 1993 року заступник директора з навчальної роботи. На 

даний час виконую обов'язки директора коледжу.  

       У разі обрання мене директором коледжу, свою діяльність буду 

скеровувати на розбудову навчального закладу, збереження 

педагогічного колективу – колективу співробітників-однодумців, 

реалізацію прав учасників освітнього процесу. 

       Стратегічною метою у моїй роботі було, є і буде поглиблення і 

закріплення позитивних результатів діяльності нашого навчального 

закладу. 

Стратегічні пріоритети для реалізації мети: 

1. Оптимізація навчально-виховного процесу з метою підвищення 

якості підготовки молодших спеціалістів, фармацевтичних 

спеціалістів та курсантів відділення підвищення кваліфікації 

молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів. 

2. Покращення матеріально-технічної бази коледжу. 

3. Збереження кадрового потенціалу коледжу, 

4. Створення навчальних кімнат на базі Комунального закладу 

"Ковельська поліклініка Волинської обласної ради". 

5. Розширення мережі навчальних кімнат на базі Ковельського 

МТМО. 

6. Сприяння розвитку науково-дослідницької роботи викладачів та 

студентів коледжу. 

7. Покращення соціальних гарантій викладачів та студентів. 



8. Розвиток міжнародних зв'язків з медичними та фармацевтичними 

навчальними закладами. 

9. Співпраця з профільними вищими навчальними закладами ІІІ-ІV 

рівня акредитації. 

10. Нарощування електронного ресурсу бібліотеки та Інтернет клубу 

коледжу. 

11. Регулярне оновлення бібліотечного фонду коледжу. 

12. Завершення поточного ремонту корпусу № 4а. 

13. Удосконалення роботи студентської їдальні. 

14. Постійне оновлення комп'ютерного обладнання та допоміжного 

устаткування для забезпечення інтерактивних методів навчання. 

15. Сприяння розвитку спортивної роботи, культурного та 

патріотичного виховання. 

16. Порушення клопотання перед Волинською обласною радою про 

виділення приміщення для студентського гуртожитку коледжу. 

17.  Залучення студентів до культурно-масових заходів міста та 

області, участь у всеукраїнських конференціях та предметних 

олімпіадах, співпраця директора коледжу й органів 

студентського самоврядування з метою підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. 

        Усвідомлюючи свою відповідальність перед Вами, завдяки Вашій 

підтримці готовий працювати директором коледжу, тому що знаю про 

здобутки і проблеми нашого навчального закладу та маю певний 

досвід їх вирішення. При виконанні своїх обов’язків буду керуватися 

законами України, наказами та іншими нормативними актами 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я 

України та власною совістю. Свою діяльність на посаді директора 

спрямовуватиму на те, щоб наш коледж був тим середовищем, у якому 

б добре та комфортно навчалося студентам та працювалося 

працівникам. Примноження традицій та здобутків нашого навчального 

закладу, створення і забезпечення належних умов життя, праці і 

навчання, соціального та економічного захисту — це те над чим я 

готовий працювати. Завжди шаную, розумію і ціную людей. За такими 

принципами працюю і буду працювати. Не шкодуватиму сил, знань і 

здоров’я, щоб виконати взяті на себе зобов’язання. 

 


