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1. Обґрунтування потреби підготовки фахівців у
Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання

Сучасний період розвитку суспільства характеризується глибокою
взаємодією між усіма напрямками його діяльності. Досвід країн Європи, які
досягли значних успіхів на шляху трансформації своєї економіки, освіти,
науки, культури свідчить про те, що освіта є однією з найважливіших умов
формування гармонійно розвиненої та фізично здорової особистості, здатної
вирішувати стратегічні для суспільства завдання. Значна роль освіти в набутті
знань, які створюють новий людський капітал, необхідний для успіху
суспільних перетворень. Освіта упродовж всього життя - це гасло Болонського
процесу передбачає безперервність навчання, що надзвичайно важливо для
фахівців педагогічного спрямування.

Більшість випускників середніх навчальних закладів України на початку
останнього року навчання здійснюють вибір майбутньої спеціальності та ВНЗ,
де вони планують отримати вищу освіту. З кожним роком все більша кількість
старшокласників відчуває потребу в веденні здорового способу життя та
заняттях спортом.

Формування здорового способу життя у сучасної молоді, особливо
майбутніх фахівців галузі фізичного виховання і спорту, є одним з пріоритетних
напрямів державної політики.

У статті 4 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» наголошено,
що державна політика у сфері фізичної культури і спорту ґрунтується на
засадах:

- визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напрямку
гуманітарної політики держави;

- визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку
особистості та формування здорового способу життя;

- сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і
спортом громадян різних вікових груп.

Стратегічні завдання конкретизовані Концепцією Загальнодержавної
цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на
2012-2016 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 року № 828-р.:

- формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного
виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення
здорового способу життя;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та
повноцінних занять фізичною культурою і спортом;

- удосконалення на науково обґрунтованих засадах системи дитячо-
юнацького спорту;



- підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного
спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей
спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

- удосконалення системи формування та підготовки національних
збірних команд, передусім з олімпійських видів спорту;

- переорієнтування системи керівництва сферою фізичної культури і спорту
на забезпечення поєднання зусиль організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості;

- сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
- будівництво за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та
використання;

- удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту,
запровадження ефективних моделей її кадрового, фінансового,
матеріально-технічного, наукового, методичного та інформаційного
забезпечення.
Вирішення поставлених державою завдань вимагає підготовлених фахівців

високої кваліфікації та нового мислення. Орієнтація українського суспільства на
поетапне (до 2016 р.) формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і
спорту на демократичних та гуманістичних засадах набуває особливої
актуальності в підготовці кадрів та задоволені потреб Дніпропетровського регіону
в розвитку нових спеціальностей та спеціалізацій. Вирішенню визначених завдань
на Дніпропетровщині сприяє діяльність Дніпродзержинського коледжу фізичного
виховання, який дає можливість повною мірою забезпечити не тільки міські, а й
районні та сільські райони фахівцями галузі фізичного виховання, отримати
професійну фізкультурно-спортивну освіту більшості бажаючих з різним рівнем
матеріальної забезпеченості.

Викладач фізичного виховання, молодший спеціаліст, підготовку якого
здійснює Дніпродзержинський коледж фізичного виховання, здатний як до
виконавчої, так і до організаційної професійної діяльності у фізкультурно-
оздоровчій, спортивній, виховній, організаційній та рекреаційній сферах, може
обіймати первинні посади:

- інструктора і методиста з фізичної культури на підприємствах і в
установах за місцем проживання та у зонах масового відпочинку
населення;

- викладача фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх закладах і
закладах професійної освіти;

- інструктора-методиста виробничої гімнастики, туризму.
Дніпродзержинський коледж фізичного виховання розробляє власну

професійну концепцію з урахуванням специфіки та загальних педагогічних
концептуальних положень та запроваджує системні заходи щодо гуманізації



освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, громадянського виховання
студентської молоді.

Колектив Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання ставить за
мету виконання головних завдань:
- здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти

відповідно до вимог Болонського процесу та включає навчальну,
методичну, наукову, спортивну, виховну, культурну діяльність;

- забезпечення виконання державного- замовлення та угод на підготовку
фахівців фізичної культури і спорту з вищою освітою за спеціальністю та
освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до стандартів вищої освіти
5.01020101 «Фізичне виховання»;

- вивчення попиту на підготовку фахівців фізичного виховання на ринку праці
та сприяння працевлаштуванню випускників;

- взаємодія з іншими закладами освіти на національному рівні;
- зміцнення зв'язків з роботодавцями;
- сприяння розвитку фізичної культури і спорту та підготовці спортсменів

високого класу з числа студентів;
- організація навчально-методичної та просвітницької роботи, надання

методичної допомоги загальноосвітнім закладам, спортивним клубам,
організаціям міста та області у налагодженні фізкультурно-спортивної
роботи, збірним командам регіону та України в науково-методичному
забезпеченні;

- широке впровадження інформаційних технологій у навчально - виховний
процес;

- здійснення науково-виробничої, культурно-виховної, спортивно-оздоровчої,
видавничої діяльності;

- гармонійне поєднання інтегрованості, варіативності та індивідуалізації змісту
та форм освіти;

- створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та
застосування інноваційних технологій;

- задоволення потреб особистості у вищій освіті, культурному та моральному
розвитку;

- формування соціально зрілої творчої особистості, виховання морально,
психічно і фізично здорового покоління громадян з почуттям громадянської
позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності;

- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної
поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами.

Робота педагогічного колективу спрямована на вирішення проблеми:
«Формування свідомого громадянина та конкурентоспроможного фахівця,
здатного проектувати, моделювати та творчо вирішувати виробничі ситуації».

Матеріально-технічна база коледжу і високий професійний рівень
викладацького складу дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців
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спеціальності 5.01020101 «Фізичне виховання» в межах ліцензованого обсягу на
денній і заочній формах навчання на основі базової та повної загальної
середньої освіти.

Відкриття нових спеціалізацій, які привертають увагу сучасної молоді,
дасть можливість в Дніпропетровській області та інших регіонах країни
отримати робочі місця на підприємствах, установах та в організаціях різних
форм власності.

2. Загальна характеристика коледжу.

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання (далі - Коледж),
створений постановою Ради Народних комісарів УРСР від 11 серпня 1930 року
(протокол № 25/677) як Дніпропетровський технікум фізичної культури,
рішенням Дніпропетровського облвиконкому від 3 червня 1976 року № 322 і
наказом Комітету з фізичної культури та спорту при Раді Міністрів УРСР від
8 червня 1976 року № 1043 переведений до міста Дніпродзержинська.

Юридична адреса коледжу:
51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Тельмана, 17;
тел./факс (8 05692) 70214.
Е-таіі: (1кґу@Ьк.ш.

1995 року технікум атестовано з напряму спеціальності «Фізичне
виховання і спорт», при цьому було встановлено ліцензований обсяг прийому
210 осіб та надано ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з
наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого
спеціаліста, бакалавра.

У 1996 році навчальний заклад визнано акредитованим за І рівнем.
Відповідно до наказу Міністерства України у справах молоді і спорту від
19 жовтня 1995 року № 27621 Дніпродзержинський технікум фізичної культури
реорганізовано в Дніпродзержинський коледж фізичного виховання.
У 2000 році навчальний заклад визнано акредитованим за II рівнем.

Рішенням ДАК 2009 року коледж черговий раз визнано акредитованим за
першим рівнем (сертифікат про акредитацію Серія НД-І № 0422236, виданий
06 червня 2012року відповідно до рішення ДАК від 04 червня 2009 року,
протокол № 78 (наказ МОН України від 09.07.2009 р. № 2673-Л (термін дії - до
1 липня 2014року). Навчальний заклад має ліцензію Міністерства освіти і науки
України (серія АВ № 482820, видана 22 вересня 2009року), що надає право
підготовки молодшого спеціаліста денної форми навчання —150 осіб та заочної
- 90 осіб (див табл. 2.1).



Таблиця 2.1.
Лецензований обсяг прийому до

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання
№

п/п

1.

Шифр та найменування

галузі знань

Код та назва
спеціальності

Підготовка молодших
0102 Фізичне

виховання, спорт і
здоров'я людини

5.01020101
Фізичне

виховання

Ліцензований обсяг

денна заочна

спеціалістів
150 90

Термін дії
ліцензії

01.07.2014

Коледж є самостійним суб'єктом вищої освіти, функціонує як державний
навчальний заклад, керуючись чинним законодавством України, нормативними
документами Державних органів управління освітою та власним Статутом,
погодженим з Міністерством освіти і науки України.

Структуру коледжу складає відділення денної та заочної форм навчання,
яке об'єднує навчальні групи однієї спеціальності, підрозділи навчально-
спортивної, лікувально-профілактичної, методичної діяльності, виробничої
практики, які необхідні для виконання покладених на коледж завдань.
Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до окремих положень,
які розробляються згідно з чинним законодавством.

Специфікою роботи навчального закладу є органічне поєднання
навчальної і спортивної роботи. Питаннями організації фізичного виховання і
спортивно-масової роботи в коледжі займається спортивний клуб «Перемога» -
головна ланка в організації обов'язкових занять з підвищення спортивної
майстерності студентів і проведення фізкультурно-спортивних та оздоровчих
заходів; предметні комісії циклу спортивно-педагогічних дисциплін,
лікувально-профілактична та психолого-педагогічна служби.

Підготовку фахівців галузі здійснюють п'ять циклових і предметних
комісій: випускові - медико-біологічних та спеціально-теоретичних дисциплін,
легкої атлетики, гімнастики, плавання і спортивних одноборств, спортивних
ігор; забезпечує навчальний процес зі спеціальності - комісія гуманітарних,
суспільно-економічних, загальноосвітніх дисциплін. Загальна характеристика
коледжу наведена в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.
Загальна характеристика

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання
№ п/п

1.
2.

Показники діяльності

Сукупний ліцензійний обсяг прийому студентів
Кількість студентів разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна
- заочна

Кількісні параметри

240

479
398
81



3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Кількість спеціальностей, за якими ведеться
підготовка фахівців, разом:
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодшого спеціаліста
- бакалавра
- спеціаліста
- магістра

Кількість кафедр (циклових комісій), разом:
з них випускних:
Кількість факультетів (відділень) разом
Загальні площі, які використовуються в
навчальному процесі, (кв. м.)
з них:

- власні
- орендовані
- довгострокове користування

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду
(кв. м.)
Загальна кількість відокремлених структурних
підрозділів
Інше

1

1

5
4
1

11365,9

100%
-

-

-

Коледж, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, здійснює
підготовку молодших спеціалістів галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров'я
людини» за денною (на основі базової та повної загальної середньої освіти) та
заочною формами навчання (на основі повної загальної середньої освіти) згідно
з ліцензією та рівнем акредитації, освітньо-кваліфікаційною характеристикою,
освітньо-професійною програмою спеціальності 5.01020101 «Фізичне
виховання» за групами видів спорту:

- циклічні види спорту;
- складно-координаційні види спорту;
- спортивні єдиноборства;
- спортивні ігри.

Коледж має багату історію, трудові та спортивні традиції
діяльності навчального закладу підготовлено близько
фахівців, викладачів та методистів виробничої гімнастики. Випускники коледжу
зробили значний внесок в підготовку спортсменів, розвиток науки, укріплення
здоров'я населення, з честю захищали спортивну славу країни на Олімпійських
іграх, чемпіонатах світу та Європи. Підготовлено 5 заслужених майстрів спорту,
2 майстри спорту міжнародного класу, 13 почесних майстрів спорту, понад
500 майстрів спорту та тисячі спортсменів-розрядників. За високі спортивні
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досягнення та значний внесок в розвиток освіти, науки, культури, громадську
діяльність ряд випускників отримали урядові нагороди.

Серед випускників коледжу — Герой Радянського Союзу, депутат
Верховної Ради СРСР П.Волченко; двічі Герой Радянського Союзу І.Балахомов;
академік, доктор педагогічних наук М.М.Бака; академік АПН України професор
В.Шаповалов; доктор медичних наук Ю.Чиж; доктор наук з фізичного
виховання, професор А.Ровний; Герой України - А.Дерюгіна, віце-президент
національного олімпійського комітету України Ю. Маслачков; кандидати наук,
заслужені працівники фізичної культури і спорту, заслужені тренери України і
Радянського Союзу та інші.

У різні роки коледж закінчували заслужені майстри спорту: чемпіонка
Римської Олімпіади, багаторазова чемпіонка Радянського Союзу, екс-
рекордсменка світу з легкої атлетики Л.Лисенко-Гуревич, чемпіон Радянського
Союзу, учасник XVI Олімпійських ігор, екс-рекордсмен Радянського Союзу з
легкої атлетики В.Скоморохов, чемпіонка світу та Європи з баскетболу Ф.Орел,
чемпіонка світу зі спортивної гімнастики Р.Борисова, чемпіон світу та Європи з
важкої атлетики, екс-рекордсмен світу, Європи та Радянського Союзу, чемпіон
Олімпійських ігор в Москві С.Рахманов та інші.

Нині коледж - один з найактивніших центрів пропаганди фізичної культури
і спорту, здорового способу життя серед мешканців регіону, зокрема молоді.
Відкриваються нові спеціалізації. Як і раніше, виховуються спортсмени для
збірних команд України, фахівці фізичного виховання. Студенти коледжу
беруть активну участь у спортивних змаганнях різного рівня, серед них
чемпіони світу та Європи, чемпіони України з видів спорту.

3. Наявні і потенційні можливості коледжу проводити підготовку за
заявленою спеціальністю 5.01020101 «Фізичне виховання»

3.1 Матеріально-технічна база і перспективи розвитку

Для організації педагогічного процесу і господарської діяльності коледж
має необхідну та перспективну матеріально-технічну та навчально-спортивну
базу: два навчальні корпуси (загальна площа складає 11,366 м~), в яких
обладнано спортивні зали: гімнастики, силової підготовки, боротьби, боксу,
спортивних одноборств, ігровий зал; стадіони з біговою доріжкою 200 м,
400 м; баскетбольний майданчик, атлетичний майданчик (програма «Спорт для
всіх»); 5 лабораторій; 19 кабінетів, оснащених комп'ютерами, приєднаними до
мережі Інтернет та об'єднаними в локальну мережу; 12 з них оснащені
плазмовими телевізорами, приєднаними до комп'ютерної техніки; стаціонарний
комп'ютерний клас на 12 посадкових місць; мобільний комп'ютерний клас,
оснащений 8 сучасними ноутбуками; бібліотека з двома читальними залами,
оснащеними 10 комп'ютерами, приєднаними до мережі Інтернет; музей
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спортивної та трудової слави; актова зала; реабілітаційний центр; медичний
пункт; їдальня, буфет; студентський гуртожиток (дев'ятиповерхова цегляна
будівля).

Навчання з циклу спортивно-педагогічних дисциплін проходить в
спеціалізованих залах, устаткованих необхідним обладнанням та інвентарем.
Для забезпечення господарчих потреб є склади, будівлі майстерень та гараж.

Будівлі забезпечені теплом та водопостачанням. Теплопостачання на всі
споруди здійснюється ВАТ «Баглійкокс», ООО «Теплосервіс», теплоносії -
гаряча вода 75-90 С°. Облік ведеться за показниками теплолічильника.
Водопостачання здійснюється від міського водогону, облік ведеться З
водомірами - в навчальних корпусах, гуртожитку. Енергопостачання з
трансформаторної силової підстанції дії ТП - 430; ТП -302.

Облік і збереження обладнання забезпечується завідувачами кабінетів та
лабораторій, які щорічно призначаються наказом по коледжу. На кожен кабінет,
лабораторію заведені паспорти.

Адміністрація коледжу постійно досліджує стан матеріально-технічної бази
та своєчасно шукає можливості забезпечення, оновлення чи заміни морально-
застарілого та непридатного для експлуатації майна, устаткування. До початку
кожного навчального року власними силами робиться поточний ремонт
приміщень І та II навчальних корпусів, спортивних споруд, гуртожитку, їдальні.

Існуюча навчально-спортивна база відповідає вимогам санітарних,
будівельних норм і нормативних документів, які регламентують порядок
провадження освітньої діяльності, задовольняє навчальний процес як в
якісному, так і в кількісному складі, знаходиться у задовільному технічному і
санітарно-гігієнічному стані, що підтверджено актами прийомки закладу і
споруд до кожного навчального року.

Для забезпечення розвитку соціальної сфери навчального закладу складена
програма соціально-побутової діяльності, метою якої є створення належних
умов навчання та праці, захисту соціальних потреб працівників і студентів.

Коледж має гуртожиток, який повністю забезпечує потребу в місцях не
місцевих студентів.

У гуртожитку створені всі необхідні умови для забезпечення побутових
потреб мешканців: працюють кухні, кімнати для прийняття їжі, побутові
кімнати (душова, пральня, сушарня), обладнані кімнати: для вихователя, для
самопідготовки (з комп'ютером та оргтехнікою), пересувна бібліотека;
тренажерна, для відпочинку. Підтримується належний температурний режим.
Підготовка до занять проводиться в читальному залі, кімнатах самопідготовки.

При гуртожитку працює медичний пункт, який обслуговує лікар та
2 медичні сестри. Для здійснення медичного контролю в коледжі проводиться:

1. Щоденний амбулаторний прийом хворих студентів, огляд студентів після
хвороби та перед змаганнями.



2. Профілактичні огляди студентів з метою виявлення педикульозу та інших
шкіряних захворювань.

3. Контроль за проходженням флюорографічного обстеження студентів,
проведення профілактичних щеплень.

4. Лікарсько-педагогічні спостереження учбових занять.
5. Фізіотерапевтичне лікування.
6. Обслуговування змагань та спортивно-масових заходів.

Структуру медпункту складають*: кабінет лікаря; медичного персоналу;
фізіотерапевтичний кабінет, укомплектований апаратурою для процедур (УВЧ-
терапія, кварц); кімната масажу та ЛФК; маніпуляційний кабінет; ізолятор на
2 ліжка. Приміщення медичного пункту оснащені необхідним обладнанням та
препаратами, може надаватись перша медична допомога, проводитись
диспансеризація, вакцинація студентів, профілактично-роз'яснювальна робота.
Медичні працівники контролюють санітарно-гігієнічний стан навчальних
приміщень коледжу.

Щорічно у вересні-жовтні в 2-й міській лікарні проводиться
профілактичний медичний огляд студентів усіх курсів, двічі на рік -
спеціальний медичний огляд у міському центрі здоров'я.

Коледж забезпечено необхідними медичними препаратами та
перев'язочними матеріалом, усі підрозділи коледжу, предметні та циклові
комісії забезпечені аптечками. Спортсмени, які звертаються за допомогою,
забезпечуються ліками. Кращі спортсмени та діти-сироти отримують засоби
відновлення (вітаміни).

Працює їдальня на 100 місць. Практикується також робота тимчасово
виносних лотків, які забезпечують швидке обслуговування студентів і
навчально-викладацького складу під час перерв.

3.2 Кадровий склад Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання

Для забезпечення навчально-методичної, спортивної, виховної,
господарської діяльності в коледжі створений підрозділ з питань кадрової
роботи. Штатним розкладом передбачаються посади викладацького,
адміністративного та господарсько-допоміжного персоналу.

Педагогічний процес забезпечує 44 педагогічних працівника, з них: 1 -
кандидат історичних наук, 1 - кандидат технічних наук, 17 викладачів —
«спеціалісти вищої категорії» (з них — 7 викладачів — методистів, 1— здобувач
аспірантури); 9 викладачів — «спеціалісти І категорії»; 4 — «спеціалісти II
категорії»; 14 — «спеціалісти»; 2 - майстри спорту; 2 - судді зі спорту
національної категорії; 5 -Відмінники освіти України, 5 - Почесні працівники
фізичної культури і спорту України. Підбір та розстановка викладацького
складу здійснюється системно.

Всі педагогічні працівники та керівники підрозділів кожні 5 років
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проходять підвищення кваліфікації або стажування на кафедрах
Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту,
Харківської державної академії фізичної культури, Національної металургійної
академії України, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, Дншродзержинського державного технічного університету.
ФПК, стажування, як обов'язкова умова атестації педпрацівників, організовано
відповідно до законодавства і графіків, порушень чи відхилень немає.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до статті 54
Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 06.10.2010 р.
№ 930. Своєчасно видається наказ про склад комісії і напрями роботи,
відповідно до наказу директора затверджується список викладачів, які в
поточному році підлягають черговій та позачерговій атестації.

Педагогічні працівники атестуються на відповідність займаній посаді та
присвоєння кваліфікаційної категорії. Згідно з чинним законодавством
адміністрація коледжу також проходить атестацію на відповідність займаній
посаді. Відхилень від графіку не було.

Аналіз наявного складу педагогічних працівників коледжу дозволяє
зробити висновок про спроможність готувати висококваліфікованих та
підготовлених фахівців за спеціальністю 5.01020101 «Фізичне виховання».

3.3 Навчально - методичне та інформаційне забезпечення

Всі організаційно-координаційні заходи щодо навчальної, спортивної,
виховної, практичної, методичної діяльності зі спеціальності спрямовані на
здійснення фахової підготовки та формування особистості майбутніх фахівців з
урахуванням національних інтересів України.

Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
регламентується нормативно-директивними документами Міністерства освіти і
науки України та базується на законах України «Про освіту», «Про вищу
освіту», державних стандартах освіти та інших нормативних актах.

У коледжі є всі нормативно-директивні документи, які регламентують
навчальний процес. Зміст цих документів доводиться до відома педагогічного
колективу на засіданнях педагогічної ради коледжу, адміністративної ради,
методичної ради, засіданнях предметних та циклових комісій. Документи
реєструються і розсилаються підрозділам для планування, виконання й
користування в своїй діяльності.

Методична робота викладачів коледжу планується відповідно до Переліку
основних видів методичної роботи педагогічних та науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України,
затвердженого наказом МОН України від 07.08.2003 р. за № 450, і спрямована
на розробку або вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін,
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застосування інноваційних педагогічних технологій, активних форм та методів
навчання, вивчення та впровадження перспективного досвіду роботи, виховання
студентів через аудиторну та позааудиторну роботу.

Функціонує методична рада, до її складу входять досвідчені фахівці, голови
предметних і циклових комісій, роботу очолює заступник директора з
навчально-методичної роботи. Щомісячно відповідно до плану роботи
проводяться засідання методичної ради, які сприяють розвитку професійно-
педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, впровадженню
нових педагогічних ідей, технологій з метою інтенсифікації та оптимізації
педагогічного процесу в сучасних умовах, обговорюються питання навчально-
методичної, наукової діяльності педагогічного колективу. Більш детальне
обговорення актуальних проблем та питань діяльності відбувається на
щомісячних засіданнях предметних та циклових комісій.

Центром методичної роботи є методичний кабінет, який виконує
інформаційну та навчально-консультативну функції. В ньому сконцентровані
всі' матеріали щодо організації, змісту і методики навчально-виховної
діяльності: нормативна документація, робочі навчальні плани спеціальності,
плани роботи всіх структурних підрозділів, робочі навчальні програми з усіх
дисциплін, інформаційно-методичні матеріали, методичні розробки з
навчальної та виховної роботи, положення, методичні рекомендації різної
спрямованості, пам'ятки для викладачів, керівників академічних груп, голів
предметних та циклових комісій, студентів. Всі методичні матеріали
систематизовані.

Якість педагогічного процесу всебічно досліджує група організаційно-
методичного контролю (ОМК), що створена з метою підвищення рівня
ефективності навчально-виховного, спортивно-тренувального процесів,
визначення шляхів їх вдосконалення, для проведення аналізу результатів
атестації, екзаменаційних сесій, причин відсіву, контролю за плануванням
бюджету часу діяльності студентів, виконанням графіку та ефективністю
проведення обов'язкових контрольних робіт, виховних годин, роботи кабінетів
та гуртків з навчальних дисциплін, занять з підвищення спортивної
майстерності тощо.

На поточний момент всі навчальні дисципліни коледжу повністю
забезпечені навчально-методичними комплексами, які включають пакети
лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, самостійної роботи
студентів, пакети контролю знань, підручники, посібники, методичні
рекомендації до виконання лабораторних, практичних робіт, самостійної,
індивідуальної роботи студентів, практики, аудіовізуальне забезпечення тощо.

Адміністрацією коледжу особлива увага приділяється впровадженню в
навчальний процес інформаційних технологій. Широко використовуються
комп'ютери, обладнані сучасним програмним забезпеченням та приєднані до
мережі Інтернет. Лекційна зала коледжу обладнана інтерактивною дошкою, що
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- Дзяк Г.В., Чибісов В.І. та ін. Серце спортсмена-аналіз біомеханіка. -
Дніпропетровськ: Пороги, 2002, рекомендований Державним комітетом
молодіжної політики, спорту і туризму України (протокол № 7 від 02.08.01 р.)
книга посіла І місце на V обласній міжвузівський конкурс на кращі наукові,
навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання у номінації
«монографія» та нагороджена грамотою Дніпропетровського обласного фонду
соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей;
- Чибісов В.І. Ехокардіографія - спортивна орієнтація та добір. -
Дніпропетровськ: Пороги, 2005, рекомендований Міністерством освіти і науки
України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (протокол № 14/18.2-1427
від 23.06.2005);
- Савченко В.Г., Бойко В.І., Чибісов В.І. та ін. Біомеханіка у прикладах і
задачах. - Дніпропетровськ, 2004, рекомендований МОН України як навчальний
посібник для студентів ВНЗ (лист № 14/18-2-215 від 11.02.04);
- Савченко В.Г., Чибісов В.І. та ін. Організація досліджень. -
Дніпропетровськ, 2003., рекомендовано Науково-методичною комісією МОН
України як посібник з курсу «Педагогічні та медико-біологічні дослідження у
ФК і С».
- Савченко В.Г., Чибисов В.И., Шамардина Г.Н., Рейдерман Ю.И. Методьі
определения физической работоспособности. - Днепропетровск, 2003,
рекомендовано Научно-методической комиссией МОН Украиньї как
методическое пособие для студентов и аспирантов института физической
культури;
- Савченко В.Г., Чибісов В.І., Рейдерман Ю.І., Бєляєв В.П., Єрінова С.Є.
Рекомендації з організації і проведення експериментальних досліджень фізичної
підготовки. — Дніпропетровськ, 2003, рекомендовано Науково-методичною
комісією МОН України як методичний посібник;

Бойко В.І., Носов Д.Г., Рейдерман Ю.І., Перемітьмо В.В., Чибісов В.І.
Імовірнісні основи обробки даних. Гриф наданий листом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 05.07.2011 р. № 1/11-5638 (лист підписав
Перший заступник міністра Суліма Є.М.);

Яковлєв Г.М., Бойко В.І., Пасконнов О.О., Чибісов В.І. Біофізика серця
спортсмена. - Гриф наданий листом Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2006 р. № 14/18-Г 1155 ( підписав заступник міністра Степко М.Ф.);

Чибісов В.І., Перемітько В.В. та інш. Лабораторні роботи з фізики. - Гриф
наданий листом Міністерства освіти і науки України від 21.04.2006 р.
№14/182-1023 (підписав директор навчально-методичного центру
Левківський К.М.).

Директор коледжу Чибісов В.І., здобувач аспірантури, готується до захисту
дисертації «Готовність серцево-судинної системи спортсменів високої
кваліфікації до виконання тренувальних та змагальних навантажень і
відновлення після їх завершення».
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Під керівництвом директора Чибісова В.І. та за участю Дніпропетровської
медичної академії в коледжі проводиться науково-дослідна робота з питань
діагностики функціонального стану організму, окремих його систем. Методика
передбачає широке використання ультразвуку під час діагностики
функціонального стану серцево-судинної системи та має низку оригінальних
моментів, які на даний час запатентовані: № 63506 Спосіб ехолокації
порожнини лівого шлуночка серця м-скануванням (зареєстрований в
Держреєстрі патентів 10.10.2011 р.)* № 71334 Спосіб визначення тиску в
порожнині лівого шлуночка серця (зареєстрований в Держреєстрі патентів
10.07.2012 р.); № 76750 Пристрій ехолокації порожнини лівого шлуночка
(зареєстрований в Держреєстрі патентів 10.01.2013 р.); № 77196 Спосіб
тестування функціонального стану організму людини (зареєстрований в
Держреєстрі патентів 11.02.2013 р.).

Основним джерелом інформаційного забезпечення студентів і викладачів є
власна бібліотека , яка забезпечує навчальний процес необхідною літературою:
книжковий фонд бібліотеки складає 44216 примірників, понад 200 електронних
примірників підручників та посібників; щорічно передплачується
17 періодичних видань, фахових - 8. Бібліотека коледжу працює за
затвердженим планом, в укладанні якого бере участь бібліотечна рада.

Бібліотека коледжу здійснює бібліотечне та інформаційно-бібліотечне
обслуговування студентів і викладачів, вивчає читацькі інтереси, розробляє
разом з предметними та цикловими комісіями тематичні картотеки,
рекомендаційні списки літератури, забезпечує науково-обґрунтоване, повне і
оперативне комплектування фонду та картотеки забезпеченості навчальною
літературою, вилучає з фонду застарілу літературу, веде аналіз забезпеченості
студентів підручниками, довідковою літературою. В бібліотеці
організовуються постійнодіючі та тематичні виставки, огляди нової літератури.

Потужним засобом інформаційного забезпечення є мережа Інтернет,
доступ до якої є в бібліотеці коледжу, на предметних і циклових комісіях,
студентському гуртожитку; сервер, до якого завантажено навчально-методичне
забезпечення кожної дисципліни.

4. Напрями та зміст розвитку Дніпродзержинського коледжу фізичного
виховання

Стратегічна мета коледжу — формування всебічно розвиненої, гармонійної
особистості студента з високими професійними, громадянськими, духовними і
моральними якостями спеціаліста, здатного в сучасних умовах розвитку
суспільствам адаптувати свої можливості та бути конкурентноспроможним.

Освітня система коледжу модернізується з урахуванням принципів
гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності

15



оновлення змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих стандартів
освіти, розробки нових програм навчальних дисциплін.

Моніторинг інтересів сучасної молоді, попит на ринку праці, навчально-
методична, матеріально —технічна бази та кадровий склад у перспективі
дозволяє відкриття на базі коледжу нових спеціальностей: «Фізична
реабілітація», «Спортивний менеджмент», «Спортивна журналістика»,
«Спортивний туризм», «Будівництво спортивних споруд»; спеціалізацій:
кульова стрільба, більярдний спорт, веслування академічне, велосипедний
спорт, естетична гімнастика, пейнтбол тощо. Колективом коледжу ведеться
робота для відкриття бакалаврату.

Концепція освітньої діяльності коледжу передбачає забезпечення:
- ступневості здобуття вищої освіти, насамперед, у рамках співпраці з

Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту,
Національним університетом фізичного виховання і спорту України,
Харківською державною академією фізичної культури, Львівським
державним університетом фізичної культури, Запорізьким національним
університетом, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним
університетом та ін.;

- інтеграції у світову систему вищої освіти через реалізацію положень
Болонського процесу, зокрема — запровадження кредитно-модульної системи
навчання та інших актуальних вимог Болонської декларації
(допускається індивідуальний графік вивчення і здачі навчальних модулів
залежно від рівня підготовленості, стану здоров'я і зайнятості студента у
позааудиторний час: інтенсивні заняття спортом, сімейні обставини, робота
за фахом тощо);

- конкурсності здобуття вищої освіти шляхом запровадження комплексної
системи оцінки якості навчання студентів, яка враховує їх досягнення у
навчальній, науковій, спортивній і громадській роботі та забезпечує чітке і
прозоре ранжування студентів коледжу.

З метою відповідності вимогам державних стандартів підготовки
спеціалістів відбувається удосконалення матеріально-технічної бази коледжу:
- поступове оновлення на сучасне обладнання навчально-спортивних споруд,

лабораторій, комп'ютерних класів, навчальних кабінетів;
- удосконалення інформаційного фонду: оновлення підручників, педагогічної,

методичної, художньої літератури, навчально-методичного забезпечення
дисциплін на електронних носіях;

- поступове оновлення сучасної бази технічного супроводу, в т.ч.
мультимедійного та комп'ютерного, що має забезпечити впровадження в
навчальний процес новітніх інформаційних технологій, доступ до мережі
високоякісних баз даних з методики та практики освітньої діяльності як із
загальноосвітніх, так і фахових дисциплін, розширення можливості
сприйняття постійно зростаючого обсягу інформації.
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Для поліпшення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу
коледж продовжуватиме роботу щодо підвищення кваліфікації й професійної
підготовки педагогічних кадрів, їх ділових і моральних якостей, по залученню
до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та педагогічними
званнями, спеціалістів-практиків.

Коледж постійно сприятиме залученню викладачів до наукової та
пошукової роботи, професійному становленню молодих викладачів, розвитку
студентського спорту та спорту вищих досягнень.

Реалізація завдань формування майбутніх фахівців за принципами єдності
навчальної, наукової, спортивної, виробничої і громадської діяльності
студентів.

Пріоритетним завданням виховної діяльності коледжу є підготовка
освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, здатних
до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке почуття
відповідальності за долю країни.

Освітній процес коледжу активно сприяє формуванню нової ціннісної
системи студентської молоді — відкритої, духовно та культурно наповненої,
толерантної, здатної забезпечити розвиток демократичної держави,
консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення
соціальної нерівності. Коледж разом із громадськістю сприяє збереженню
здоров'я студентів, недопущенню будь-яких форм насильства, а також
проведенню та впровадженню в практику ідеології здорового способу життя,
пріоритету міцного здоров'я, виховання культури поведінки.

Система підготовки молодших спеціалістів здійснюється відповідно до
положень Закону України «Про мови в Україні», створює студентам необхідні
умови для поглибленого вивчення української мови, водночас націлює їх на
вивчення іноземної мови.

Дніпродзержинський коледж фізичного виховання має сприятливі умови
для свого подальшого розвитку в напрямку зміцнення матеріально-технічної
бази, підвищення кваліфікації викладацького складу, розширення переліку
спеціальностей, які вкрай потрібні для України.

Концепція освітньої діяльності коледжу доповнюється та деталізується
концепціями освітньої діяльності структурних підрозділів.

Директор Дніпродзержинського
коледжу фізичного виховання В.І.Чибісов
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