
ПРОГРАМА 

кандидата на посаду директора  

Зборівського коледжу 

Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя 

викладача вищої категорії, старшого викладача, заступника 

директора з навчально-виробничої роботи, виконуючого 

обов’язки директора коледжу 

 

БАЛІЦЬКОГО ІГОРЯ БОГДАНОВИЧА 

 

Шановні викладачі, майстри, співробітники, студенти, учні та  гості 

нашого коледжу! 

 

Пропоную до вашого розгляду передвиборчу Програму розвитку 

Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя 

 

Я вважаю, що успішна діяльність нашого  закладу  освіти може і має 

бути лише за умови гармонійного поєднання якісної організації навчально - 

виховного процесу та забезпечення інтересів усіх його учасників. 

 

Тому, стратегічним курсом у моїй роботі буде удосконалення  якості  

підготовки майбутніх фахівців та розвиток і процвітання нашого коледжу, 

примноження і закріплення досягнень ,  поглиблення та розширення нових 

напрямків діяльності. Я буду працювати над подальшим  підвищенням 

авторитету коледжу у нашому регіоні та за його межами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



До вашої уваги я пропоную : 

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА  ЗАВДАННЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

1. Організація набору. Профорієнтаційна робота. Збереження та, по можливості, 

збільшення обсягів державного замовлення для усіх спеціальностей. Організація 

ефективної профорієнтаційної роботи під час проведення тематичних тижнів та 

декад циклових комісій, наукових конференцій, культурно-масових заходів, 

творчих конкурсів, виставок, через соціальні мережі. Систематична організаці 

зустрічей із роботодавцями. Розширення рекламної діяльності в соціальних 

мережах;створення відеоролику про коледж, охоплення більшого контингенту 

абітурієнтів та розширення географії контактів. Створення студентського штабу 

профорієнтаційної роботи, активне залучення студентів до роботи штабу 

протягом навчального року і під час вступної кампанії. 

 

2. Систематичне вивчення та аналіз ринку праці з метою відкриття нових напрямів 

освітньої діяльності коледжу. 

 

3. Підвищення значущості педагогічних працівників в освітньому процесі  

 

4. Пошук та застосування нових форм і методів для здійснення освітнього 

процесу. Здійснювати та вдосконалювати матеріально-технічну базу з метою 

покращення умов проведення освітнього процесу, спортивної, гурткової 

роботи, покращити побутову комфортність усіх працівників і студентів.  

 

5. Створення умов для відпочинку. Розвиток можливостей для колективу 

проводити цікаві культурні заходи до професійних свят та знаменних дат. 

 

6. Вдосконалення, розвиток та піднесення ролі студентського самоврядування в 

закладі освіти в рамках Закону України «Про вищу освіту». Максимальне 

урахування пропозицій органів студентського самоврядування щодо 

оптимізації освітнього процесу. 

 

7. Матеріальне та моральне заохочення працівників коледжу за досягнення 

успіхів у роботі та впровадження інновацій у освітньому процесі, преміювання 

працівників. 

8. Створення атмосфери шанобливого ставлення до усіх працівників. Гарантії 

трудових прав і свобод працівників, поліпшення умов праці, захист їх прав та 

інтересів; 

 

9. Запровадження «Дня коледжу», в ході якого ми би проводили зустрічі різних 

поколінь викладачів та випускників з метою збереження єдності поколінь, 

популяризації нашого закладу освіти та сприяння працевлаштуванню 

випускників. 

 



10. Збереження нашого колективу задля спільної мети - розвиток та процвітання 

нашого коледжу. 

( у разі, якщо ви мені довірите очолити  посаду директора,  я  зроблю все, щоб 

наш заклад освіти став успішним та вийшов на новий рівень.)  

 

11. Створення сучасної електронної бібліотеки, якою могли б користуватися усі 

бажаючі, забезпечити вільний доступ до неї через мережу Інтернет, що 

вирішить проблему забезпечення студентів матеріалами для самостійної 

підготовки, зменшить потребу у друкованих виданнях.  

 

12. Вдосконалення практичної підготовки студентів.  

 

13. Забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету. 

 

14. Розвиток та підтримка міжнародної співпраці. Розвиток взаємовідносин 

нашого коледжу з іншими закладами освіти має значну перспективу в плані 

підготовки фахівців, підвищення професійного розвитку викладацького 

складу, створення авторитету нашого закладу освіти через участь у науково-

практичних конференціях студентів і  викладачів коледжу . 

 

Від нового директора ви всі чекаєте розвитку нашого закладу, сподіваєтеся на 

прозорі і міцні стосунки, на відкритий і демократичний стиль управління, 

забезпечення добробуту усіх працівників. Тут моя мета та ваша співпадають.  

Але втілення моєї передвиборчої програми та моїх задумів на побудову 

кращого майбутнього нашого коледжу  неможливі без вашої підтримки. Тому я 

сподіваюся на вашу довіру та допомогу, на те, що ми разом будемо працювати 

над розвитком коледжу та поступово підвищувати його позиції серед кращих 

коледжів нашого краю. 

 

 

 

 

 

 


