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Програма діяльності  

на посаді директора КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж  

імені Маркіяна Шашкевича» на 2019-2024 р.р. 
 

1. Формування та вдосконалення нормативної бази. 

1. Внести зміни до Статуту педколеджу відповідно до закону «Про фахову 

передвищу освіту». 

2. Акредитувати усі спеціальності, за якими коледж проводить освітню 

діяльність, відповідно до закону «Про фахову передвищу освіту». 

3. Розробка освітніх програм для усіх спеціальностей відповідно до закону 

«Про фахову передвищу освіту». 

4. Розробка нових положень діяльності усіх структурних підрозділів 

педколеджу відповідно до закону «Про фахову передвищу освіту». 

2. Забезпечення доступу до вищої освіти та визначення збалансованої 

структури підготовки фахівців. 

1. Визначення збалансованого обсягу підготовки фахівців. 

2. Запровадження ефективної системи інформування громадськості через 

друковані, електронні ЗМІ, сайт педколеджу щодо можливостей здобуття 

фахової передвищої освіти в навчальному закладі, його діяльність, у тому числі 

й через постійну оперативну взаємодію з прес-службами органів державної 

влади та громадськими організаціями, формування позитивного іміджу закладу. 

3. Виконання державного замовлення та угод на підготовку здобувачів 

фахової передвищої освіти. 

4. Сприяння доступу до фахової передвищої освіти соціально вразливих 

категорій осіб (сироти, інваліди, учасники бойових дій, діти учасників ООС, 

малозабезпечені тощо). 

3. Створення системи забезпечення якості вищої освіти. 

1. Удосконалення методичного забезпечення навчального процесу на основі 

компетентнісного підходу.  

2. Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у всі 

сфери діяльності педколеджу і їх подальший розвиток. 
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3. Впровадження основ міждисциплінарної інтеграції в рамках освітньої 

системи підготовки молодших спеціалістів (а в подальшому молодших 

бакалаврів); 

4. Удосконалення служби психологічного супроводу освітньої діяльності та 

впровадження корпоративної культури. 

5. Організація практичної підготовки студентів відповідно до вимог НУШ. 

6. Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти відповідно до вимог 

ринку праці.  

7. Розвиток зв’язків та співпраця з випускниками педколеджу. 

4. Формування та реалізація кадрової політики. 

1. Інноваційна активність керівництва. 

2. Моніторинг якості викладання навчальних дисциплін. 

3. Забезпечення ефективності стажування та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників в провідних науково-освітніх центрах. 

4. Формування сучасного педагогічного кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити впровадження інноваційних технологій. 

5. Формування у працівників педколеджу моди на якість та професіоналізм. 

5. Міжнародна співпраця. 

1. Продовжити співпрацю з «Корпусом миру США в Україні» в плані 

навчання студентів та обміну досвідом з викладачами в галузі викладання 

англійської мови. 

2. Продовжити міжнародну партнерську співпрацю у сферах освітньої та 

культурної діяльності з організацією Ost Europa Hilfe (Німеччина).  

6. Реалізація молодіжної політики та розвиток студентського 

самоврядування. 

1. Виховання студентської молоді в дусі українського патріотизму і поваги 

до Конституції та державних символів України, на вшануванні національної та 

загальнолюдської спадщини духовної й матеріальної культури. 

2. Реалізація прав здобувачів фахової передвищої освіти відповідно до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

3. Формування позитивного іміджу студента, який відповідає сучасним 

стандартам і запитам громади Львівської області. 

4. Здійснення систематичного моніторингу запитів студентів.  

5. Стимулювання молодіжних програм та ініціатив студентського 

самоврядування. 

6. Підтримка гуманітарних культурно-просвітницьких проектів. 

7. Активізація участі студентів у громадському житті Львівської області. 

7. Удосконалення корпоративної культури. 

1. Утвердження моральних цінностей, соціальної активності, громадянської 

позиції, здорового способу життя, вільного мислення, неприпустимості плагіату. 

2. Створення системи консолідації діяльності усіх структурних підрозділів 



педколеджу. 

3. Формування у членів трудового колективу автономності, самостійності та 

відповідальності за результат. 

4. Запровадити систему тренінгів із розвитку лідерських якостей для 

студентів та викладачів. 

5. Забезпечувати обмін перспективним досвідом з управління ЗВО а потім 

закладом фахової передвищої освіти.  

8. Формування SMART-простору. 

1. Розробити нормативну базу інформатизації навчальної, наукової та 

адміністративної діяльності. 

2. Формувати ІКТ-компетентності студентів та педагогічних працівників. 

3. Забезпечити інформатизацію бібліотечних процесів та ресурсів. 

4. Підвищувати якість навчального процесу шляхом впровадження 

технологій дистанційного навчання.  

9. Розвиток інфраструктури. 

1. Будівництво спортивного басейну. 

2. Придбання ще одного інноваційного навчально-тренінгового класу для 

НУШ. 

3. Укомплектування кабінетів новими мультимедійними комплексами. 

4. Зміна верстатного парку у навчальних майстернях. 

5. Укомплектування бібліотеки новою навчальною літературою. 

6. Оновлення музичних інструментів. 

7. Встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям (після 

будівництва спорткомплексу). 

8. Заміна даху навчального комплексу – пам’ятки архітектури (бляху 

замінити черепицею). 

9. Встановлення шатрових дахів над корпусами гуртожитків, існуючим 

спорткомплексом та новим навчальним корпусом. 

10. Заміна вікон старого навчального корпусу, решти нового та частково 

гуртожитку на енергозберігаючі. 

11. Ремонт спорткомплексу, їдальні та 3 поверху нового навчального 

корпусу. 

12. Облаштування доступу людей з обмеженими можливостями до 

педколеджу. 

13. Добиватися від міської влади впорядкування підхідних та під’їзних 

шляхів до гуртожитку. 

14. З метою безпеки, встановлення в гуртожитку та навчальному корпусі 

систем відеоспостереження. 

 

      


