
03 лютого 2022року відбулася зустріч з колективом коледжу 

кандидата на заміщення посади директора коледжу Петра 

Шерстюка 
 

На порядку денному зборів трудового колективу Чемеровецького 

медичного фахового коледжу, яка відбулася 03 лютого 2022року, було 

представлення проєкту стратегії розвитку Чемеровецького медичного 

фахового коледжу на 2022-2027 роки претендентом на посаду директора 

Петром Ярославовичем Шерстюком.  

       

         Доповідач чітко окреслив план роботи, стратегічні цілі та завдання 

коледжу на наступні 5 років. Зазначив, що стратегічним курсом у його роботі 

буде поглиблення і закріплення позитивних результатів діяльності коледжу 

попередніх років, втілення в життя запланованих заходів з розвитку 

навчально - методичної, інноваційної та матеріальної бази закладу освіти. 

Прогнозованість результатів, прозорість рішень, відповідальність за 

доручену справу кожного з нас – ось що має визначати стиль спільної 

роботи. Для цього необхідні відповідні кадри, гідне фінансування, ефективна 

організація освітнього процесу, виконання ліцензійного обсягу на прийом 

здобувачів освіти, забезпечення робочими місцями наших випускників. 

 

 

 

        

Пріоритетним завданням у сфері управління в коледжі  Петро Ярославович 

вважає: 



 створення якісно нового типу закладу фахової передвищої освіти, 

зміцнення його рейтингу та підвищення престижу; 

 удосконалення інфраструктури та системи управління, спрямованої на 

забезпечення ефективності діяльності коледжу, шляхом впровадження 

сучасних технологій кадрового менеджменту; 

 обов’язкова участь учасників освітнього процесу в обговоренні 

важливих питань та проблем розвитку коледжу; 

 забезпечення прозорості діяльності, прийняття рішень, 

поінформованості співробітників, здобувачів освіти, громадськості, 

розвиток корпоративних засобів комунікації; 

 підвищення престижу коледжу за рахунок правильного використання 

фінансово-господарського потенціалу, забезпечення ефективного 

використання матеріально-технічної бази, зміцнення наукових зв’язків 

коледжу.   

      У кадровій політиці пріоритетним є подальше підвищення якісного 

складу педагогічних працівників, досягнення кожним викладачем високої 

педагогічної майстерності, опанування інноваційними освітніми 

технологіями для забезпечення якості освіти відповідно до стандартів 

фахової передвищої освіти. 

 

     Петро Шерстюк,  особливу увагу звернув на модернізацію та підвищення 

якості освіти. Основні шляхи – це  формування студентського контингенту, 

профорієнтаційна робота, вдосконалення організації освітнього процесу, 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення, вдосконалення 

критеріїв та методів оцінки якості підготовки фахівців, удосконалення 

практичної підготовки і працевлаштування. 

 

     Серед напрямків виховної роботи сьогодні найбільш актуальними 

виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, 

основоположні, що відповідають, як нагальним вимогам і викликам 

сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості здобувачів 

освіти, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, 

свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу 

життя, готовності до змін. 

      Сприяння та підтримка молодіжних ініціатив є одним із стратегічних 

напрямів діяльності коледжу. Студентське самоврядування як невід’ємна 

складова системи управління дозволяє здобувачам освіти брати активну 

участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності коледжу. 

 

     Метою удосконалення інфраструктури інноваційно- наукової діяльності, 

дослідницької роботи планується: розширення спектру інноваційно-наукової 

та дослідницьких досліджень за рахунок співпраці та обміну досвідом; 

всебічна підтримка ініціативи педагогічних працівників щодо обрання 



тематики інноваційно-наукової та дослідницької робіт за пріоритетними 

напрямками. 

     На період реалізації Стратегії розвитку перед колективом Коледжу 

ставиться завдання збільшити загальний обсяг зароблених коштів 

спеціального фонду щодо бюджетного фінансування. Встановлені правила 

прозорого розподілу коштів за всіма статтями витрат. Здійснюється 

громадський контроль (педагогічна рада, профспілки, студентське 

самоврядування) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей 

кошторису Коледжу. 

     Ставляться нові завдання технічного оновлення, модернізації аудиторій, 

лабораторій, кабінетів. Необхідно посилити роботу над організаційно-

технічними заходами, спрямованими на енергозбереження приміщень, 

мінімізацію витрат енергії. 

     Виконання всіма учасниками освітнього процесу Стратегії розвитку 

Коледжу на період до 2027 року укріпить його статус як престижного й 

авторитетного закладу не лише в нашому регіоні, але й за його межами, – 

переконий претендент на посаду директора закладу освіти. 

     В обговоренні проєкту стратегії взяли участь працівники коледжу.  

 

       Завідувачка відділення Лікувальна справа Альона Дикунець,  

підтримала плани Петра Ярославовича щодо покращення рівня практичної 

роботи коледжу, а саме про переоснащення, створення нових та дидактико-

методичне наповнення навчальних кабінетів і лабораторій, ефективне 

використання їх та навчально-тренувального центру підготовки здобувачів 

освіти для 

проведення 

практичних занять з 

відпрацюванням 

практичних навиків і 

вмінь.  Крім цього, 

Альона Віталіївна 

звернула увагу  на 

забезпечення 

постійного зв'язку із 

закладами охорони 

здоров’я 

Хмельницької 

області і 

випускниками з метою моніторингу їх доїзду до місця роботи, професійної 

адаптації, якості та відповідності отриманих ними під час навчання знань, 

вмінь і навичок сучасним потребам охорони здоров’я, подальше врахування 

їх у навчальному процесі.  



       Викладачка коледжу, голова ЦК терапевтичних дисциплін Оксана 

Кузняк звернула увагу, що нові виклики світової пандемії COVID-19 

впливають на соціально-

економічний, освітньо-

науковий потенціал 

колективу, методи і 

способи його реалізації 

в освітньому процесі, 

підтримавши доповідача 

щодо  організації та 

удосконалення системи 

дистанційного навчання 

здобувачів освіти з 

використанням 

сучасних платформ і 

додатків (MOODLE та ін.). Також наголосила, що слід продовжити роботу 

над удосконаленням методичного забезпечення самостійної роботи 

здобувачів освіти, з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій при її організації, постійно оновлювати та удосконалювати 

програми навчальних дисциплін з урахуванням інноваційних процесів, 

нормативних змін у фаховій передвищій освіті та освітніх стандартах.  

 

 

  Викладачка коледжу Аліна Уланівська акцентувала увагу на 

систематичній і 

цілеспрямованій роботі з 

удосконалення форм і методів 

профорієнтації, та підтримала 

важливість співпраці з 

органами місцевого 

самоврядування, директорами 

КНП, ПМСД щодо 

професійної орієнтації 

абітурієнтів та забезпечення 

виконання плану прийому, 

розширення рекламної 

діяльності в соціальних мережах та розширення географії контактів за 

допомогою інформаційних технологій, а також створення студентського 

штабу профорієнтаційної роботи, активне залучення здобувачів освіти до 

роботи штабу протягом навчального року і під час вступної кампанії. 

 

 

 

 

 



       Викладачка коледжу, голова методоб’єднання кураторів груп 

Людмила Цнота запропонувала продовжити роботу над створенням 

автоматизованих робочих 

місць у читальній залі 

бібліотеки для роботи 

студентів в Інтернеті та з 

електронними посібниками 

та удосконалювати 

комп’ютерну мережу 

коледжу для  забезпечення 

широкого доступу 

здобувачів освіти і 

викладачів до глобальної 

інформаційної мережі 

Інтернет в навчальних 

приміщеннях, бібліотеці та на території коледжу. Як куратор групи, 

Людмила Вікторівна пообіцяла створювати необхідні умови для 

самореалізації особистості учасниками освітнього процесу, відповідно до їх 

здібностей і талантів, суспільних та власних інтересів, а також підтримувати 

запровадження моніторингу якості освітнього процесу, діяльності 

педагогічних працівників – «Викладач очима здобувачів освіти». 

 

     Студентка 42 групи відділення Лікувальна справа, голова Ради 

студентського самоврядувння Вікторія Лисецька, яка від імені усіх 

здобувачів освіти коледжу наголосила, що їй імпонує проєкт стратегії 

розвитку ЧМФК, 

представлений 

Петром 

Ярославовичем, а 

саме: проведення 

регулярних зустрічей 

керівництва коледжу 

зі здобувачами освіти, 

у ході яких постійно 

інформувати 

майбутніх медиків 

про роботу 

адміністрації щодо 

позитивного 

вирішення студентських проблем; удосконалення системи морального і 

матеріального стимулювання здобувачів освіти за навчальні, спортивні 

досягнення та творчі здобутки, а також максимальне залучення здобувачів 

освіти до науково-пошукової, дослідницької діяльності та до 

профорієнтаційної роботи. 



        Петро Шерстюк переконаний, що тільки у тісній співпраці керівництва 

коледжу, педагогічного колективу, співробітників, здобувачів освіти на 

засадах довіри, підтримки, розуміння при позитивному морально 

психологічному кліматі, усвідомлюючи та розвиваючи давно встановлені 

традиції та орієнтуючись на потреби суспільства ми разом досягнемо цілей, 

окреслених в проєкті стратегії розвитку Чемеровецького медичного фахового 

коледжу на 2022-2027 роки.   

 
 

         З проєктом стратегії розвитку Чемеровецького медичного фахового  

коледжу на 2022-2027 роки можна ознайомитися на офіційному сайті 

коледжу. 

      

 

http://medchem.km.ua/wp-content/uploads/2022/01/Proiekt-stratehii-rozvytku.pdf
http://medchem.km.ua/wp-content/uploads/2022/01/Proiekt-stratehii-rozvytku.pdf

