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РЕЗЮМЕ 

Громадянство: громадянин України. 

Дата народження: 24 вересня 1966 р. 

Місце народження: с. Струтин Золочівського  району Львівської області. 

Освіта: З 1984 року по 1988 рік навчався у Херсонському Державному 

Педагогічному інституті ім. Н. К. Крупської на факультеті загально технічних 

дисциплін і праці, де здобув вищу освіту та отримав кваліфікацію викладач-

майстер виробничого навчання та технічних дисциплін по механізації 

землеробства. 

З 1992 року по 1995 рік навчався у Дніпродзержинському Державному 

Технічному університеті на факультеті металургія та процеси зварювального 

виробництва, де здобув кваліфікацію спеціаліста інженер-металург. 

Загальний трудовий стаж: 28 років. 

Педагогічний стаж: 28 років. 

Робота в коледжі: 1989- 1996 - викладач спец дисциплін;  

   1996-2000 - завідувач господарством; 

   2000-2002 - провідний інженер; 

   2002-2012 - заступник директора з адміністративно-  

                       господарської частини; 

   2012- завідувач навчальними майстернями.  

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

Родинний стан: одружений. 

 

Шановні колеги, викладачі, майстри виробничого навчання, 

співробітники, студенти та учні! 

 

Програма розвитку коледжу базується на нормативних та правових 

документах, що регулюють діяльність навчальних закладів в Україні: Закони 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інноваційну діяльність», 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Статуті 

університету, Положенні про коледж ТНТУ. 

Мета програми: подальша модернізація та розвиток Зборівського коледжу 

ТНТУ ім. Івана Пулюя, як класичного навчального закладу нового типу, що 

проводить освітню та інноваційну діяльність, підґрунтям, якої є гармонійне 

поєднання найкращих вітчизняних і зарубіжних традицій. 

Місією коледжу є підготовка висококваліфікованих фахівців для галузі 

народного господарства, підприємств, організацій області та інших регіонів 

України, для потреб вітчизняних і закордонних ринків праці, та які забезпечують 

інноваційний розвиток суспільства і підтримують позитивний імідж 

університету та коледжу в усіх сферах діяльності. 

Для досягнення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань: 



- вдосконалення та розвиток освітнього процесу відповідно до потреб ринку 

праці; 

- диверсифікація освітньої діяльності, що передбачає відкриття нових 

спеціальностей і спеціалізацій; 

- персоніфікована робота з абітурієнтом з використанням усіх форм 

комунікаційної взаємодії: агітаційні виступи, дні відкритих дверей, 

мобільний зв'язок, соціальні мережі, залучення до студентських та 

учнівських виховних і культурно-масових заходів; 

- створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості освіти, 

спрямованої на постійний моніторинг результативності професійної 

підготовки студентів та учнів, навчального процесу і всієї інфраструктури 

коледжу; 

- сприяти працевлаштуванню випускників, не тільки на роботу за 

спеціальністю, а й пошукові роботи під час канікул, співпрацюючи з 

партнерами з метою підписання договорів на канікулярний період. 

- розширити співробітництво з роботодавцями, що забезпечить ґрунтовнішу 

підготовку випускників коледжу до професійної діяльності;  

- підвищення академічної та професійної мобільності випускників, 

конкурентоспроможності на міжнародному, національному й регіональному 

ринках праці. 

Стратегічним курсом у моїй роботі буде поглиблення і закріплення 

позитивних результатів діяльності коледжу, втілення в життя раніше 

запланованих заходів з розвитку методичної, наукової та матеріальної бази 

навчального закладу. 

Перед нами стоїть завдання – не лише вижити у сучасних складних 

умовах, у період реформ системи освіти, а й впевнено розвиватися, зберігаючи і 

примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування навчального закладу. 

Для цього необхідно:  

- відповідне фінансування; 

- ефективна організація навчально-виховного процесу; 

- забезпечення набору студентів та учнів, як на молодших спеціалістів так і на 

професійно-технічну освіту; 

- робота над відкриттям напрямку підготовки «бакалавр» на усіх 

спеціальностях молодших спеціалістів; 

- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази; 

- забезпечення робочими місцями наших випускників. 

У програмі викладено основні положення, які охоплюють ключові 

напрямки розвитку нашого коледжу. 



1. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 

 

Збереження самостійності коледжу, його традицій, розвиток та 

вдосконалення напрацювань попередніх керівників, викладацького складу, 

майстрів виробничого навчання та співробітників закладу. 

Організація навчально-виховного процесу на принципах демократизму, 

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

громадських та релігійних організацій. 

Обов’язкова участь працівників, студентів і учнів в управлінні коледжем, 

через загальні збори трудового колективу і профспілкову організацію. Щорічно 

на загальних зборах трудового колективу заслуховувати звіти директора, 

заступників директора та завідувачів відділень. 

Сприяння підвищенню рівня суспільної активності профспілкової 

організації для реального захисту прав працівників коледжу. 

Поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі студентів, 

учнів, викладачів та майстрів виробничого навчання коледжу.  

Сприяння збереженню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості, 

взаємопідтримки та коректності у взаємовідносинах, доброї психологічної 

обстановки, бажання сумлінно працювати, дотримання норм професійної етики. 

Своєчасна виплата заробітної плати, стипендій, відпускних та коштів на 

оздоровлення. 

Матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників, 

співробітників за досягнення успіхів у роботі, преміювання працівників і 

матеріальна допомога за умови економії коштів. 

Сприяння забезпеченню якісного складу педагогічного колективу, 

навчанню педагогічних працівників у магістратурі, аспірантурі, забезпечення 

своєчасного і якісного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Залучення до участі у творчих конкурсах, виставках, конкурсах 

педагогічної майстерності, науково-методичних конференціях, виставках 

методичних робіт з метою підвищення професійного рівня. 

Забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників, студентів 

та учнів. 
 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Організація набору. Профорієнтаційна робота 

Збереження, за можливості - збільшення обсягів державного замовлення 

для усіх існуючих спеціальностей. 

Щорічне планування та організація ефективної системної 

профорієнтаційної роботи під час творчих конкурсів, виставок, проведення Дня 

відкритих дверей, декад спеціальностей циклових комісій через соціальні 

мережі. 

Трансформація профорієнтаційної роботи з урахуванням сучасних умов: 

розширення рекламної діяльності в соціальних мережах; охоплення більшого 

контингенту абітурієнтів та розширення географії контактів за допомогою 

інформаційних технологій. 



Створення студентського та учнівського штабу профорієнтаційної роботи, 

активне залучення студентів та учнів  до роботи штабу протягом навчального 

року і під час вступної кампанії. 

Добиватися рішень по зменшенню наповненості навчальних груп. 

Організація «Заочної школи абітурієнта» за дистанційною формою 

навчання, з використанням «відео чатів», з метою ранньої профорієнтації 

випускників загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів. 

Удосконалення роботи приймальної комісії. 

 

2.2. Навчально-методична робота 

Основним напрямом діяльності коледжу є організація ефективного 

навчального процесу, який повинен враховувати вимоги ринку праці та 

роботодавців, тенденції та перспективи соціально-економічного розвитку 

Тернопільської області та України в цілому. Від конкретного та правильного 

підходу до організації навчального процесу залежить доля кожного 

педагогічного працівника, співробітника, студента та учня. 

Забезпечення високих стандартів якості освітніх послуг. Забезпечення 

відповідності підготовки фахівців з усіх спеціальностей коледжу ліцензійним та 

акредитаційним вимогам. 

Систематичне оновлення програм дисциплін, навчально-методичного 

забезпечення, документації зі спеціальностей, які проходять акредитацію. 

Отримання ліцензії на підготовку молодших бакалаврів з усіх 

спеціальностей. 

Стимулювання педагогічних працівників до розробки навчально-

методичних посібників, підручників, впровадження передового педагогічного 

досвіду, ефективних інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

Приділення особливої уваги позааудиторним формам навчання: клуби за 

інтересами, гуртки тощо. 

Створення умов для всебічного розвитку студентської наукової діяльності 

через систему гурткової роботи та участі у тимчасових творчих колективах. 

Готувати найкращих студентів та учнів до участі в предметних олімпіадах, 

конкурсах студентських наукових робіт різних рівнів, у вітчизняних та 

міжнародних виставках, семінарах, конференціях. 

Розширити проведення щорічної науково-практичної конференції за 

результатами наукової роботи викладачів та студентів коледжу з обов’язковим 

виданням матеріалів конференції у вигляді «Збірника матеріалів конференції». 

Розширити співпрацю коледжу з науковими кафедрами Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя з подальшим 

навчанням випускників коледжу у навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Створити центр тестування і створити банк тестових завдань з кожної 

навчальної дисципліни. 

Створити сприятливі умови для вивчення студентами та учнями іноземних 

мов. 

Забезпечити учнів інструментами, обладнанням, матеріалами та 

спецодягом під час проведення виробничого навчання згідно вимог навчальної 

програми. 



Модернізувати сайт коледжу та додати веб-сторінку з інформацією про 

роботу студентської та учнівської ради. 

Кінцевим результатом навчального процесу є формування фахівця, 

здатного активно змінювати суспільство, забезпечувати прискорене економічне 

зростання і культурний розвиток країни, бути конкурентоспроможним на 

світовому ринку праці, забезпечення підготовки випускника, який зможе 

успішно реалізувати себе на вітчизняному ринку праці або продовжити навчання 

у провідних вищих навчальних закладах для здобуття більш високого 

кваліфікаційного рівня. 

 

2.3. Виховна робота 

Популяризація європейських цінностей та патріотичного ставлення до 

своєї країни, поваги до родини, людини, розвиток гуманізму і толерантності. 

Виховання у студентів поваги, милосердя до оточуючих, народних традицій, 

національних, духовних, історичних, культурних цінностей держави, підготовка 

студентів та учнів у дусі взаєморозуміння, поваги між народами, національними, 

релігійними групами. 

Пошук нових форм у таких напрямках: боротьба з тютюнопалінням, 

боротьба з підлітковим алкоголізмом, проблеми розповсюдження і вживання 

наркотичних речовин; розповсюдження ВІЛ-інфекції, СНІДу, репродуктивне 

здоров’я молоді. 

Сприяння волонтерській діяльності серед студентів та учнів, педагогічних 

працівників і співробітників коледжу. 

Посилення навчально-виховної роботи з контингентом студентів та учнів, 

які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. 

Сприяння розвитку драматичного гуртка та іншим творчим колективам. 

Створити музей історії коледжу, постійно поповнювати його експонатами 

та різними матеріалами. 

 

2.4. Спортивно-масова робота 

Заохочення до здорового способу життя, занять фізичною культурою та 

спортом, забезпечення у співпраці із міською владою участі студентів та учнів у 

тренуванні та змаганнях різного рівня шляхом залучення спортивних баз та 

потенціалу міста. 

Сприяння роботі спортивних гуртків та секцій. 

Проведення серед груп, курсів, спеціальностей, працівників спартакіади 

здоров’я, козацьких забав, спортивних змагань. 

Постійне оновлення спортивного інвентаря. 

Сприяння участі співробітників у спортивних оздоровчих секціях. 

 

2.5. Практична підготовка і працевлаштування 

Забезпечення високого рівня практичної підготовки, оновлення та 

впровадження в навчальний процес наскрізних безперервних програм практики. 

Створення ефективної системи працевлаштування студентів та учнів після 

закінчення коледжу. 



Підтримання зв’язків з районними та міськими відділами культури області. 

Постійне обговорення та пошук оптимальних рішень у питанні якості 

професійно-практичної підготовки спільно з роботодавцями. 

Розміщення резюме, портфоліо випускників на сайті коледжу. 

Активізація роботи «Центру сприяння працевлаштуванню» випускників 

коледжу. 

 

3. РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО ТА УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Студенти та учні 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. 

Постійна підтримка органів студентського та учнівського  самоврядування, 

тісна співпраця з ними з метою залучення студентів та учнів до модернізації 

коледжу. 

Активізація студентського та учнівського  самоврядування та розвиток 

студентської та учнівської  самодіяльності, поліпшення співпраці зі 

студентським та учнівським  активом, залучення їх до вдосконалення організації 

навчального процесу. 

Створення умов для розвитку та самореалізації кожного студента та учня, 

як особистості. 

Забезпечення і захист прав та інтересів студентів та учнів щодо організації 

навчального процесу, максимальне урахування пропозицій органів 

студентського та учнівського самоврядування, щодо оптимізації навчального 

процесу. 

Гарантований зворотній зв'язок зі студентами, учнями та їх батьками, 

викладачами, майстрами виробничого навчання та співробітниками коледжу, 

організація роботи телефону довіри, розміщення скриньки скарг і пропозицій у 

навчальному корпусі. 

 

 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕДЖУ 

 

На мій погляд, важливим чинником роботи коледжу є його фінансово-

економічна стабільність та матеріально-технічне забезпечення. 

Оптимізація розподілу бюджетних фондів коледжу з урахуванням всіх, без 

винятку, потреб перспективного розвитку: заробітна плата і премії, 

стипендіальний фонд, комунальні платежі, ремонтні та господарські роботи, 

розвиток матеріальної бази, забезпечення навчальної роботи, наукова та 

видавнича діяльність, культурно-масова, спортивна робота тощо. 

Спрямування фінансових ресурсів, в першу чергу, на потреби студентів, 

учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання і співробітників для 



покращення якості навчання, умов праці, проживання у гуртожитку і соціального 

захисту: 

- стимулювання набору студентів, які будуть навчатися за контрактом; 

- пошук та залучення різного роду грантів для забезпечення розвитку 

навчального закладу. 

Матеріально-технічний розвиток коледжу має спрямовуватись на 

створення сприятливих умов для навчання студентів, учнів та роботи 

педагогічного й обслуговуючого персоналу. 

Постійний благоустрій території, поточні ремонти навчальних корпусів, 

господарських будівель і гуртожитку. 

Капітальний ремонт даху спортивного та актового залів. 

Провести капітальний ремонт даху гуртожитку №1. 

Провести капітальний ремонт даху навчального корпусу. 

Заміна підлоги актового залу. 

Регулярний ремонт аудиторного фонду, забезпечення стабільного режиму 

опалення. Проведення часткової реконструкції та профілактичного ремонту 

опалювальної системи у всіх  корпусах закладу. 

Забезпечення виконання плану заходів з енергозбереження (заміна ламп 

розжарювання на енергоощадні, завершення заміни старих віконних блоків у 

всіх корпусах, гуртожитках на металопластикові з енергозберігаючими 

склопакетами). 

Проведення реконструкції навчально-лабораторного корпусу, відновлення 

в ньому опалювальної системи. 

Проведення сучасного ремонту кімнат в гуртожитку і поновлення меблів. 

Завершити капітальний ремонт санітарних вузлів, душових кабін, кухонь 

та загальних коридорів у гуртожитку. 

Провести капітальний ремонт водопостачання та водовідведення у 

навчальному, адміністративному та навчально-лабораторному корпусах. 

Відновити роботу науково-дослідницької лабораторії. 

Зміцнити спортивно-оздоровчу базу коледжу, створити тренажерний зал у 

гуртожитку. 

Модернізація обладнання їдальні. 

Створення та покращення санітарно-гігієнічних умов праці технічного 

персоналу (для цієї категорії працівників повинне бути належне приміщення, 

забезпечення теплою водою для миття, інвентарем, миючими засобами, 

спецодягом). 

Озеленення та освітлення території коледжу. 

Оновлення машинно-тракторного парку. 

Забезпечити якісний обробіток ґрунтів, вчасні посіви, з використанням 

мінеральних та органічних добрив, що приведуть до збільшення урожайності. 

Привести навчальні землі коледжу з дотаційних в прибуткові. 

Ремонт асфальтового покриття на зерновому току та встановлення під 

навісу. 

Збільшити розвиток підсобного господарства. 

Дозавершити приватизацію житлового будинку для працівників коледжу 

по вулиці Івана Франка. 



 

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Розвиток інформаційної бази коледжу: поповнення бібліотечного фонду, 

оптимізація системи інформування персоналу коледжу,студентів та учнів про 

нові надходження навчальної та наукової літератури. 

Збільшення фінансування на придбання навчальних підручників та 

періодичних видань. 

Створення робочих місць у читальному залі для роботи студентів та учнів 

в мережі Інтернет та з електронними посібниками. 

Забезпечення всіх позицій навчального плану методичною літературою, 

особливо - методичного супроводу самостійної роботи студентів. 

Оновлення комп’ютерною технікою всіх циклових комісій. 

Підвищення інформаційної культури педагогічних працівників, 

забезпечення їх інформаційних потреб. 

Створення умов для використання викладачами технічних засобів для 

проведення інтерактивних лекцій. 

Розширити вільний доступ до мережі Інтернет. 
 

6. ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ З ВНЗ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ. 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

Розширення співробітництва, ділових та культурних зв’язків студентської 

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

кордоном. 

Створення каналів інформаційного обміну з навчальними закладами 

європейських держав. 

 

 

Шановні колеги, викладачі, майстри виробничого навчання, 

співробітники, студенти та учні! 

          Свою діяльність на посаді директора спрямовуватиму на те, щоб наш 

коледж був тим середовищем, у якому б добре та комфортно навчалося 

студентам і учням, та працювалося працівникам. 

Я сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ми разом будемо розвивати 

коледж, підвищувати його авторитет в регіоні та в Україні. 

          Дякую за увагу! 

 


