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Автобіографічні дані:
Я, Гринькевич П.П., народився 24 лютого 1955 року в с.Довжка
Калуського району.
1972 року закінчив Сівко-Войнилівську середню школу.
1972 року вступив до Івано-Франківського ПТУ-3, де здобув професію
оббивальника м'яких меблів.
З 1973 до1975 pp. - служба у Збройних Силах СРСР.
З 1975 року працював на Івано-Франківському приладобудівному
заводі у ливарному цеху.
З 1975 року до серпня 1976 року - слухач підготовчих курсів
Івано-Франківського педагогічного інституту.
1976 року став студентом історичного факультету Івано-Франківського
педагогічного

інституту,

де

здобув

професію

«вчитель

історії

та

суспільствознавства, методист виховної роботи».
У 1981-1985 рр. був секретарем комітету комсомолу Калуського хімікотехнологічного технікуму.
З 1991 року – викладач технікуму.
З 2010 року – директор Державного вищого навчального закладу
«Калуський політехнічний коледж».
Чому я вирішив взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади
директора коледжу? Тому що я можу взяти на себе відповідальність за
подальшу долю розвитку нашого навчального закладу у складний період
реформування освіти в цілому. Життєвий досвід, 45 років трудового стажу –
це робота з людьми. За покликанням я педагог, і

33 роки мого життя

пов'язані із нашим навчальним закладом.
Після

закінчення

Івано-Франківського

педагогічного

інституту

ім. В.Стефаника був обраний керівником молодіжної організації технікуму.
Пізніше був рекомендований на роботу в партійні органи, де займався
організацією економічної освіти, організовував роботу школи господарського
активу. 10 років очолював профспілковий комітет.
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З 2010 року – директор коледжу. За час перебування на посаді
зроблено чимало:
- виготовлено документи на право власності навчального корпусу,
гуртожитку, землі;
- встановлено бойлери на кожному поверсі;
- частково замінено покрівлю даху;
- встановлено 137 металопластикових вікон у навчальному корпусі;
- замінено вхідні двері до коледжу;
- замінено вікна у спортивному залі;
- відкрито 2 лабораторії і кабінети хімії, української мови (за
професійним спрямуванням), англійської мови.

Моє бачення розвитку навчального закладу:
- робота з кадрового, навчально-методичного освітнього процесу;
- організація

практичного навчання студентів на базі коледжу та

підприємств регіону;
- виховання здорового молодого покоління, громадянина-патріота.
Я

докладу

максимум

зусиль,

щоб

коледж

надалі

залишався

конкурентоздатним на ринку середньої спеціальної освіти, щоб в жодному
разі не втратити надбання і чільне місце, яке ми маємо серед
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в області і в Україні. Для
цього ми повинні:
- зміцнювати наш педагогічний і методичний потенціал;
- нам слід знайти своє місце з новими технологіями, професіями,
спеціальностями;
- ми готові відкривати нові спеціальності і маємо для цього відповідні
кадри.
Я не відкидаю можливості відкривати нові спеціальності, зокрема,
«Електрооснащення автомобілів і тракторів, майстер з обслуговування
житлово-комунальних комунікацій».

Ця ідея має бути обгрунтована
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головами

циклових

комісій,

завідувачами

відділень,

педагогічним

колективом.
У непростих сьогоднішніх умовах кожного із нас цікавить наше
майбутнє. Я обіцяю захистити інтереси кожного працівника у заробітній
платі, соціальних виплатах, а молоді і найбільш здібні отримають
професійний ріст. Для обслуговуючого персоналу зроблю все можливе для
покращення умов праці. Звичайно, всі ми залежимо від рівня, який нам
встановлює держава, і якщо будуть можливості для додаткової оплати, я
використаю їх сповна на вашу користь.
Ми живемо в час змін в освітньому процесі, чекаючи на прийняття
Закону «Про передвищу фахову освіту», який остаточно вирішить наше
місце в освіті.
Будемо продовжувати і розвивати співпрацю з вищими навчальними
закладами III-IV рівня акредитації, а саме:
- Національним університетом «Львівська політехніка»;
- Тернопільським національно-технічним університетом ім.І.Пулюя;
- Київським національним університетом технології і дизайну;
- Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і
газу;
- Чернівецьким національним університетом

ім. Ю.Федьковича та

іншими.
Питання матеріально-технічного забезпечення навчального закладу одне з найскладніших на сьогоднішній день. Держава виділяє кошти на
заробітну плату, стипендію, комунальні послуги.

За коштами для

проведення поточних ремонтів ми звертаємось до базового підприємства
ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ».
На даний час найбільш необхідним є:
- завершити ремонт даху головного корпусу, майстерень, спортзалу,
актового залу, ремонт санвузлів на всіх поверхах;
- організувати належним чином контрольно-пропускну систему;
- зробити ревізію опалення і усунути недоліки;
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- покращити роботу господарської служби.
Педагогічно-студентське
здійснюватись на

спілкування

здійснювалось

і

буде

партнерських засадах. Обіцяю продовжити традицію

тісної співпраці зі студентською радою, виділяти кошти для організації і
проведення виховних заходів та різних свят. Надалі потрібно продовжувати
та розширювати співпрацю у вирішенні проблем студентського життя.
На даний час у нас налагоджено тісний зв’язок з підприємствами
регіону:
- ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»;
- ТзОВ «TARKETT ВІНІСІН»;
- ПАТ «Приватбанк»;
- ВАТ «Завод будівельних машин»;
- ТзОВ «Трубний завод».
Вбачаю широку перспективу для працевлаштування випускників,
стажування викладачів, проходження виробничих практик студентів у тісних
партнерських відносинах з усіма підприємствами.
Я іду на вибори, щоб кожен педагог та працівник нашого навчального
закладу, студент

відчули себе захищеними, необманутими у своїх

сподіваннях.
Якщо ви довірите мені цю посаду, обіцяю бути чесним, справедливим,
відкритим у спілкуванні з кожним.
Я реально оцінюю сьогоднішню ситуацію у колективі. Нікому не
роздаю посад, нікого самовільно не звільняю з роботи, не обіцяю «манни
небесної», але наголошую, що буду радитись з вами при прийнятті кожного
відповідального рішення.
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