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За період моєї роботи в коледжі на посаді директора сформувалась 

завершена система організації освітнього процесу, методичної, науково- 

дослідної, виховної і спортивної роботи. Зараз вона потребує чіткого 

застосування на практиці і поглиблення можливостей кожного напряму. Ця 

система здатна реагувати на зміни, що виникають у навколишньому світі. 

Вона забезпечена організаційно, кадрово, матеріально-технічно й частково 

фінансово. Головною метою діяльності адміністрації коледжу має 

залишитися всебічна підтримка і розвиток позитивних напрямків у житті 

колективу, а також формування нових векторів розвитку, поглиблення 

орієнтації освітнього процесу на підготовку фахівців, здатних професійно і 

світоглядно відповідати на виклики часу: 

- у першу чергу, я хочу орієнтувати колектив на підвищення рівня 

компетентності теоретичної і практичної підготовки з фахових і 

педагогічних проблем; 

- активізувати професійне самовдосконалення і самоосвіту викладачів; 
- на договірних засадах запровадити практику стажування викладачів 

коледжу в кращих навчальних закладах України, споріднених зі 

спеціальностями коледжу; 

- ширше використовувати можливості атестації викладачів, стимулювати 

прагнення в колективі до категорійного і кар’єрного росту шляхом 

створення атмосфери здорової конкуренції. 

Аналіз шляхів діяльності й досягнень результатів колективу 

підтверджує високий рівень володіння викладачами традиційними методами 

викладання і виховання. Підтримання досягнутого рівня в цій частині 

діяльності має стати одним із пріоритетів адміністрації. 

Але надважливим завданням є впровадження інновацій у педагогічній і 

організаційній гармонії з тими традиціями і досвідом, які вже досягнуті 

колективом. 

Для забезпечення прогресу слід спрямувати зусилля на: 

- формування високої комп’ютерної грамотності викладачів; 

- широкопланове впровадження інформаційно-цифрових технологій в 

освітній процес; 

- забезпечення кожної предметної та циклової комісії мультимедійними 

засобами передачі інформації; 

- забезпечення предметних комісій практичних дисциплін високоякісним 

обладнанням і інвентарем; 

- продовження роботи над поповненням банку електронних версій 

посібників і підручників; 
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- продовження роботи над створенням тестів і тестових програм 

(завдань) з навчальних дисциплін; 

- збалансування використання тестових і традиційних методів контролю 

за якістю знань; 

- запровадження комп’ютерної контрольно-моніторингової системи 

вивчення якості знань для модульного (тематичного) і семестрового 

контролю навчальних досягнень; 

- організацію самоосвіти викладачів з питань тестових технологій; 
- орієнтування викладачів на написання методичних посібників, 

підручників; 

- розпочати роботу по створенню електронних кабінетів викладачів. 

Поряд з професійним рівнем колективу визначальну роль в 

конкурентоспроможності закладу відіграє його матеріально-технічна база. 

Конкретна мета на цьому напрямку – оновлення всіх навчальних 

кабінетів коледжу з почерговою щорічною концентрацією зусиль на фоні 

інтенсивного використання і якісного збереження напрацьованої бази, а 

також: 

- організувати роботу їдальні в учбовому корпусі; 

- збудувати центр важкоатлетичної підготовки імені випускника коледжу 

Олімпійського чемпіона Султана Рахманова; 

- облаштувати міні-легкоатлетичний манеж, стрілецький тир, 

гімнастичний зал, зал боротьби, сучасний лінгафонний кабінет; 

- шляхом раціоналізації використання наявних земельних площ з метою 

розвитку можливостей для формування здоров’язберігаючих підходів 

облаштувати критий спортивний майданчик біля гуртожитку для 

активного відпочинку студентів і проведення виховних заходів; 

- провести   реконструкцію   бігових   доріжок   стадіону  та футбольного 

майданчика; 

- з метою збільшення надходжень до спеціального фонду максимально 

використовувати можливість платних послуг, передбачених 

законодавством та нормативною базою для покращання матеріально- 

технічної бази; 

- з метою збережених матеріальних цінностей облаштувати коледж 

відеоспостереженням і «Тривожною кнопкою»; 

- звернути увагу на заходи енергозбереження, економного 

водокористання, збереження тепла під час опалювального сезону та 

дотримання належного санітарного й технічного стану гуртожитку, 

навчального корпусу, прилеглої території; 
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- розробити проект на участь в грантовій програмі (з покроковим 

алгоритмом дій). 

В умовах міграції робочої сили з метою адаптації освітнього процесу до 

світових і європейських вимог (стандартів) важливою метою і засобом 

водночас має стати вихід коледжу на міжнародний ринок освітніх послуг. 

Для цього слід: 

- продовжити розвиток зв’язків і співпрацю зі спорідненими 

навчальними закладами близького і далекого зарубіжжя, зокрема 

Польщею, Німеччиною тощо; 

- використовувати під час лекцій і практичних занять досвід і надбання 

зарубіжних колег; 

- знайомити студентів із зарубіжними технологіями, зокрема: технікою, 

інструментами та культурою праці; 

- підвищити якість викладання і рівень контролю за вивченням 

іноземних мов; 

- знайомити студентів з легальними методами працевлаштування, у тому 

числі за кордоном; 

- орієнтувати студентів на виконання високих спортивних розрядів, звань 

(КМС, МС, МСМК) та іх участь у міжнародних змаганнях. 

Конкурентноздатність на ринку праці освітніх послуг забезпечується 

високими результатами праці й широкою пропагандою досягнень. Для цього 

слід забезпечити друкування творчих доробків викладачів у фахових 

виданнях й розміщення різноманітної інформації про життя коледжу в 

електронних і друкованих ЗМІ та на спеціалізованих сайтах. 

Поглиблено співпрацюючи з центрами зайнятості та іншими органами 

працевлаштування, слід вивчати довгострокові прогнози ринку праці й 

мобільно на них реагувати шляхом відкриття нових спеціальностей, та 

спеціалізацій, як от: «Менеджмент організацій», «Журналістика (спортивна), 

«Спортивна психологія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Спеціальна 

педагогіка», «Спортивний туризм», «Хореографія», «Фітнес», «Проектування 

та експлуатація спортивних споруд», «Захист Вітчизни», «Хортинг» тощо. 

Важливою перспективною стратегією розвитку коледжу залишається 

співпраця з іншими навчальними закладами. 

Невідкладним є: 
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- розширення змісту діючих та новоукладених угод з закладами вищої 

освіти України; 

- встановлення дієвих зв’язків предметних та циклових комісій коледжу з 

відповідними кафедрами університетів, академій України з метою 

підвищення фахової і методичної грамотності викладачів коледжу; 

- розширення практики направлення кращих випускників коледжу для 

продовження навчання за спорідненими програмами в університети та 

академії; 

- запровадження спільних фахових конкурсів та інших заходів із 

закладами вищої освіти України; 

- участь учасників освітнього процесу у науково-практичних 

конференціях, виставках, дослідженнях; 

- культивування співпраці органів студентського самоврядування 

коледжу зі спорідненими закладами І-ІІ рівня акредитації з метою 

обміну досвідом роботи. 

Підтримка високих стандартів побуту студентів є одним із чинників 

привабливості і популярності коледжу. Для цього необхідно: 

- збільшити житлові площі кімнат гуртожитку за рахунок введення в дію 

8 і9 поверхів; 

- облаштування душових кімнат на кожному поверсі,осучаснення 

пральні; 

- заверщити встановлення в житлових кімнатах пластикових вікон; 

- оснащення кімнати самопідготовки комп’ютерами з доступом до 

мережі Інтернет, у тому числі й за рахунок платних послуг; 

- організувати ноутбук-теки (програма «Ноутбук та прокат»); 
- облаштувати буфет у гуртожитку; 

- продовжити роботу щодо оновлення меблів у кімнатах гуртожитку; 

- установити протипожежну сигналізації на поверхах гуртожитку. 

Виходячи з ролі, яку відіграє навчальна та методична література в 

освітньому процесі, слід продовжити роботу над розширенням бібліотечного 

фонду, відкрити читальний зал на 50 місць. 

Вивільнити час працівників бібліотеки для організації пізнавально- 

виховної роботи шляхом  впровадження програми «Бібліограф» (зокрема 

електронних формулярів), збільшити кількість робочих місць для 

користування Інтернетом у читальному залі бібліотеки. 

Прискорити організацію роботи щодо забезпечення коледжу 

навчальною літературою, що видана державною мовою. 
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Вжити заходи щодо посилення роботи з профорієнтації та забезпечення 

прийому студентів відповідно до ліцензійних обсягів за рахунок набору за 

кошти фізичних та юридичних осіб на денну та заочну форми навчання, 

використовуючи при цьому можливості отримування студентами вищої 

освіти за рахунок державних пільгових кредитів. 

Демографічна ситуація і велика кількість навчальних закладів України, 

які готують фахівців в галузі фізична культура і спорт, спонукають до 

необхідності розробки і впровадження програми «Коледж – віддалена 

школа», покликаної поглибити поінформованість про можливості і специфіку 

коледжу в різних населених пунктах Дніпропетровської та інших областей. 

Виховну роботу слід вести в напрямку формування: 

- національної та громадської самосвідомості; 

- загальнолюдської і професійної гідності; 

- почуття патріотизму й усвідомлення самодостатності; 

- психологічної стійкості в умовах різнопланових зовнішніх впливів; 

- громадської активності і навичок самоврядування; 

- бажання і вміння формувати мету і знаходити засоби її досягнення; 

- підприємливості, готовності та вміння взяти відповідальність на себе за 

свою долю та долю близьких; 

- посилення ролі студентського самоврядування, постійна підтримка 

органів студентського самоврядування, тісна співпраця з ними та з 

батьківським комітетом з метою залучення учасників освітнього 

процесу до модернізації навчального закладу. 

Розвиток і прогрес навчального закладу можливий лише в гармонії 

досвіду і нових цілей. 

Формування середовища для такої гармонії – завдання керівництва 

закладу на майбутній період. 
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