
ППЕЕРРЕЕДДВВИИББООРРЧЧАА     ППРРООГГРРААММАА   

кандидата на посаду директора 

Шепетівського медичного училища 
  

ССююссььккоо   ММааррііїї   ВВаассииллііввннии   

завідувача відділення  «Лікувальна справа», 

викладача  вищої  категорії. 

 

       

 Шановні колеги, співробітники та студенти! 
    

   Пропоную вашій увазі свою програму кандидата на посаду директора 

Шепетівського медичного училища. 

     

       Я, Сюсько Марія Василівна, українка, безпартійна, народилася  

25.08.1969р. в с. Кивачівка Теплицького  району Вінницької області  в сім’ї 

селян.  

     Навчалася   в Кивачівській  середній  школі,  яку  закінчила  в 1986 році  із 

золотою медаллю. 

     У 1986 році вступила до Вінницького медичного інституту ім.  

М.І.Пирогова за спеціальністю «Педіатрія», де навчалася до 1992 року. Після 

закінчення навчання проходила інтернатуру в Шепетівській центральній 

районній лікарні. 

      З 1996 року до 2001 року працювала на посаді дільничного лікаря-педіатра 

дитячого поліклінічного відділення Шепетівської ЦРЛ. 

    З 2001 року по теперішній  час працюю в Шепетівському медичному 

училищі. 

 

Основні  концептуальні положення моєї програми 
 

1. Покращення змісту медичної освіти, якості  підготовки студентів, 

підвищення рейтингу закладу, як головних критеріїв оцінки діяльності 

навчального закладу в умовах конкуренції, ринкових відносин. Збереження, 

розвиток та примноження всього, що зроблено до сьогодні. 

 

2. Створення умов для  максимального  набору студентів, відповідно до 

ліцензованого обсягу. 

 

3. Сприяння збереженню в колективі здорової і позитивної психологічної  

атмосфери, доброзичливості, взаємопідтримки та коректності.  

 

4. Забезпечення прозорості діяльності адміністрації. 

 



5. Сприяння підвищенню якості навчального процесу. 

 

6. Підвищення рівня та форм гарантованої матеріальної допомоги працівникам 

і студентам училища, вирішення соціальних питань. 

 

7. Покращення матеріально-технічної бази медичного училища (проведення  

капітального ремонту покрівлі, спортивної зали, актової зали та інших 

пошкоджених навчальних приміщень). 

 

Фаховість, працездатність, наполегливість, співпраця,  

 повага та турбота призведуть до успіху та процвітання. 

 

Для цього необхідно зробити: 
  

І.   Освітня  діяльність 
 

1. Постійно та своєчасно проводити профорієнтаційну роботу, залучаючи для 

цього засоби масової інформації, Інтернет, телебачення, студентів та 

випускників  училища. 

 

2. Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників у контексті 

безперервної освіти та стажуванню у провідних вищих навчальних і 

медичних  установах. 

 

3. Впроваджувати  різноманітні  форми заохочення співробітників училища, 

залежно від ефективності та результативності їх роботи згідно умов 

Колективного договору. 

 

4. Розширювати перелік базових лікувальних закладів для проведення 

практичної підготовки студентів та проходження навчальної, виробничої та 

переддипломної практик.  

 

5. Провести модернізацію бібліотеки, забезпечити доступ до електронної бази 

даних різних джерел інформації, розширити фонд необхідної навчальної  і 

наукової літератури.  

 

6. Розширити існуючу базу та створити банк нових тестових завдань з кожної  

навчальної дисципліни. 

 

7. Заохочувати студентів до участі у регіональних та Всеукраїнському 

конкурсах «Кращий за професією», захисті наукових робіт та проектів. 

 



ІІ. Розвиток  матеріально-технічної бази училища 
 

1. Дотримуватись бюджетної та кошторисної фінансової діяльності,   

своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання 

фінансової звітності; здійснювати постійний контроль за станом 

розрахункової діяльності.  

 

2. Відкрито обговорювати доходи та видатки училища. 

 

3. Здійснювати заходи з реалізації програм енерго- та теплозбереження. 

 

4. Здійснювати суворий контроль за дотриманням постанов Кабінету Міністрів 

України та наказів Міністерства освіти та науки щодо підвищення платні 

працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та 

коефіцієнтів. 

 

5. Провести капітальний ремонт покрівлі, спортивної, актової зали та інших 

пошкоджених приміщень; закупівлю нового інвентарю відповідно до потреб 

училища.  

 

6. Забезпечити обладнанням, інструментарієм та необхідними матеріалами 

навчальні кабінети училища та Шепетівської ЦРЛ із залученням коштів 

спонсорів. 

 

7. Проводити озеленення та упорядкування території медичного училища. 

 

ІІІ. Соціальний захист 
 

1. Забезпечувати соціальні пільги і гарантії для співробітників та студентів 

училища, згідно вимог чинного законодавства. 

 

2. Своєчасно забезпечувати соціальні виплати студентам і працівникам 

училища. 

 

3. Преміювати і заохочувати працівників та студентів, надавати їм матеріальну 

допомогу, індивідуальні надбавки стимулюючого характеру. 

 

4. Покращувати санітарний стан, умови роботи з дотриманням техніки безпеки 

та пожежної безпеки в корпусах, гуртожитку і на території училища, 

забезпечувати спецодягом працівників. 



ІV.  Виховний процес та студентське самоврядування 
 

1. Створювати умови для вільного розвитку особистості, її мислення і 

загальної  культури, залучати студентів до різних видів творчості. 

 

2. Створювати умови для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів. 

 

3. Сприяти формуванню у студентів потреби в створенні здорової сім’ї, 

пропагувати здоровий спосіб життя, запобігати правопорушенням, сприяти 

роботі спортивних секцій та участі студентів у спортивних змаганнях. 

 

4. Сприяти розвитку волонтерського руху на засадах милосердя, чуйності, з 

метою вирішення проблем людей з особливими потребами. 

 

5. Проводити та аналізувати анонімні опитування студентів щодо якості 

навчально-виховного процесу для створення соціально-психологічного 

портрету педагогічного і студентського колективів. 

 

6. Сприяти розвитку гуртка «Милосердя» та аматорських творчих гуртків. 

 

7. Розширювати мережу Інтернет «Free Wi-Fi» для працівників училища та 

студентів. 

            

Я вірю у працю та співпрацю, оскільки вони є способом розвитку, 

творення, а боротьба є способом виживання, яка в окремих випадках 

завершується руйнуванням. Саме праця стала рушійним чинником позитивних 

еволюційних змін. А колективна праця, від слова «колектив», підняла рівень  

розвитку суспільства і людини в ньому до сьогодення.             

Знаю  досягнення і  проблеми нашого  навчального  закладу, ціную кожну 

людину нашого колективу, намагаюся зрозуміти і допомогти кожному.  

За такими принципами працювала і буду працювати надалі, враховуючи 

думку та пропозиції трудового та студентського колективів.  

 

Шановні колеги! Усвідомлюю свою відповідальність перед вами та 

сподіваюсь на вашу підтримку. 

          На завершення хочу навести цитату, яка, на мою думку, зараз  доречна та  

відображає моє бачення стосунків в колективі.  

 

«Поділяй і володарюй» - мудре правило, але «Об’єднуй і направляй» 

ще краще.  
 

 

З повагою, Марія Сюсько.  


