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Порицького Віктора Миколайовича 

 

      Вищий навчальний заклад в сучасних умовах повинен 

розвиватися впевненими кроками, поставивши собі за мету стати 

одним з найкращих закладів в Україні. Про нього повинні знати і 

мріяти сотні молодих людей, які хочуть стати класними 

спеціалістами в обраній професії. Медичний коледж повинен 

приваблювати молодь сучасними оновленими аудиторіями, 

сучасними методиками та технологіями навчання і найголовніше – 

висококваліфікованими, добре знаними в нашому місті та за його 

межами викладачами-професіоналами, які можуть передати 

молоді той необхідний багаж знань та професійний досвід, який 

зробить їх конкурентноспроможними на ринку праці і яким можна 

було б довірити життя людей. 

     Основними напрямками діяльності та розвитку коледжу я 

вважаю:  

- Збереження структури коледжу з подальшим можливим її 

удосконаленням з метою його підтримки, як сучасного вищого 

навчального закладу, спроможного вести підготовку 

конкурентних спеціалістів для потреб лікувально-

пофілактичних закладів на вітчизняному та міжнародному 

ринках праці; 

- Подальший розвиток власної навчальної бази, мережі 

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладів; 

- Дотримання вимог стандартів вищої освіти щодо підготовки та 

перепідготовки фахівців відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня; 



-  Забезпечення та організація своєчасного підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних працівників; 

- Підвищення науково-теоретичного і методичного рівня 

викладання навчальних дисциплін; 

- При необхідності покращення та переоснащення матеріально-

технічного забезпечення навчально-виховного процесу, 

наукової та інформаційної діяльності; 

- Організація навчально-виховного процесу на принципах 

демократизму, гуманізму, науковості, незалежності від 

втручання будь-яких політичних партій, громадських та 

релігійних організацій; 

- Сприяння розвитку всесторонніх здібностей студентів; 

- Виховання у студентів поваги, милосердя до оточуючих, 

народних традицій, національних, духовних, історичних, 

культурних цінностей держави, виховувати їх у дусі 

українського патріотизму; 

- підготовка студентів у дусі взаєморозуміння, поваги між 

народами, національними, релігійними групами; 

- Сприяння участі органів студентського самоврядування в 

обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

- Підтримка та сприяння  участі студентів та молодих 

спеціалістів у вітчизняних та міжнародних виставках, 

семінарах, конференціях, симпозіумах, створення умов для 

досконалого володіння ними однією, або двома іноземними 

мовами; 

- Впровадження системи морального та матеріального 

стимулювання кращих викладачів, працівників та студентів 

коледжу; 



- Подальший розвиток співпраці з навчальними установами в 

межах своєї країни та країнах дальнього та ближнього 

зарубіжжя; 

- Подальший розвиток співпраці з вітчизняними та 

міжнародними благодійними організаціями, фондами і 

програмами ЄС, ВООЗ; 

- Вивчення можливості прийому іноземних громадян на 

навчання в заклад та створення каналів інформаційного 

обміну з навчальними закладами іноземних  держав; 

- Впровадження інноваційних систем підготовки медичних 

кадрів на засадах інтеграції медичної освіти, науки та 

належної клінічної практики, яка забезпечить підвищення їх 

професійного рівня, якості надання профілактичної та 

медичної допомоги населенню; 

- забезпечення відповідного сучасним умовам рівня надання 

медичної допомоги хворим хоспісу, підтримання та 

покращення належних умов для їх перебування; 

- забезпечення працівникам коледжу та персоналу відділення 

паліативної медицини належних умов праці, побуту, 

відпочинку; 

- підтримання навчальних та допоміжних споруд, приміщень в 

належному технічному і санітарному стані; проведення їх 

реконструкції, ремонту; 

- вивчення можливостей запровадження енергозберігаючих 

технологій; 

- забезпечення раціонального та економічного використання 

фінансових та матеріальних ресурсів. 

    

 

 


