
ВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА КАМ’ЯНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ГОЛОВІЙЧУК ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ
кандидата наук з фізичного виховання та спорту

Бібліографічна довідка: народилась ЗО липня 1979 року у м. Дніпропетровську (м. Дніпро).

Освіта: вища, закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 
(нині -  Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту). Спеціальність за освітою -  фізичне 
виховання і спорт. Кваліфікація -  викладач фізичного виховання та спорту.
Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, за спеціальністю 24.00.02 -  фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення.

Професійна діяльність: 2000-2001 рр. -  спеціаліст Дніпропетровського обласного центру «Інваспорт». 
2005-по цей час -  викладач, старший викладач, доцент кафедри фізичного виховання та спорту 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Спортивна діяльність:
КМС з плавання, КМС з морського багатоборства. Чемпіонка та призерка України, багаторазова 
чемпіонка області і міста. Чемпіонка області 2018 р. з пауерліфтингу (жим лежачі), срібна призерка області 
2018 р. з пауерліфтингу (триборство). З 2006 р. головний тренер збірної команди ДНУ ім. О. Гончара з 
плавання.

Стратегічні цілі коледжу:
• досягнення рівня вимог, що висуваються в державі тау світі до коледжів;
• збереження та посилення позиції коледжу як провідного закладу вищої освіти (на рівні кваліфікаційних 
вимог до молодшого спеціаліста) в системі класичної освіти України;
• утримання та посилення іміджу коледжу як регіонального лідера в підготовці молодших спеціалістів. 
Означені в програмі заходи мають стати чинниками, що нададуть коледжу змогу обрання, коригування та 
реалізації ефективних форм організації своєї діяльності загалом та механізмів упровадження інноваційних 
перетворень в організацію роботи кожного свого підрозділу.
Актуальним на найближчі роки залишається виконання основних програм, що затверджені керівництвом 
коледжу та є основою для адекватного реагування на виклики часу, своєчасного та гармонійного 
входження коледжу до процесу реформування галузі вищої освіти в державі.
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І. Забезпечення якості освіти, 
удосконалення навчального  
процесу
та науково-методичної роботи

1. Розробити концепцію реалізації та впровадження в практику діяльності коледжу системи менеджменту якості освіти відповідно до 
принципів та вимог міжнародних стандартів.
2. Переглянути критерії оцінювання діяльності підрозділів Кам’янського коледжу фізичного виховання на відповідність нормативним 
вимогам щодо ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм.
3. Провести ревізію чинних в коледжі документів про організацію навчального процесу та аналіз їхньої відповідності сучасним 
вимогам і критеріям якості освітніх послуг.
4. Проаналізувати можливості технічного, науково-методичного та кадрового забезпечення ефективної реалізації технологій 
дистанційного навчання в коледжі. Розробити та реалізувати заходи щодо вдосконалення якості самостійної та індивідуальної роботи 
студентів через підготовку дистанційних курсів та створення банку електронних навчальних і методичних матеріалів та системи 
дистанційного доступу до його контенту.
5. Визначити стратегічні показники кадрової політики, створити ефективний механізм її реалізації.
6. Сформувати та реалізувати ефективну комплексну систему стимулювання керівного складу, науково-педагогічних працівників до 
інноваційної діяльності, орієнтованої на об’єктивну оцінку виконання конкретних завдань за кінцевим результатом.
7. Підготувати проект, здійснити розроблення та запровадити в практику роботи підрозділів коледжу інформаційну 
комп’ютеризовану систему документообігу.
8. Забезпечувати гармонійний і збалансований розвиток усіх предметних комісій коледжу, сприяти відкриттю нових напрямків 
підготовки фахівців, удосконалювати навчально-методичну базу за рахунок придбання нового обладнання, приладів, стендів, 
програм.
9. Сприяти роботі методичної ради коледжу у вдосконаленні освітніх програм та моніторингу їх якості й актуальності.

1. Перетворити науково-дослідну діяльність коледжу на чинник і рушій його інноваційного розвитку за рахунок системного 
пошуку нових напрямів досліджень, реалізації актуальних розроблень у вигляді макетів, зразків, програм тощо.
2. Створити наукову раду, наукові гуртки для розвитку й підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності студентів у 
коледжі.

II. Наукова сф ера 3. Розширити спектр джерел фінансування науки, залучення коштів бюджетів усіх рівнів, фондів, коштів підприємств і приватних
інвесторів на розвиток наукових досліджень у коледжі.
4. Сприяти збільшенню кількості публікацій у журналах, які входять до фахових та міжнародних наукометричних баз, сприяти 
створенню власних наукових журналів для подальшого їх внесення до цих баз, що забезпечить підвищення показників діяльності 
науково-педагогічних працівників коледжу.
5. Розвивати інфраструктуру студентської науки, залучати студентів до організації та здійснення науково-дослідної діяльності.

III. Гуманітарно-виховна сф ера

1. Спільними зусиллями адміністративного корпусу, підрозділів, профспілкового і студентського активу забезпечити безумовне виконання 
планів успішної підготовки та гідного відзначення у 2020 р. 90-річного Ювілею коледжу. Зокрема, про:
• вироблення й запровадження в площину життєдіяльності коледжу поновлених атрибутів символіки (герб, прапор, брендовий знак тощо)
• підготовка та друкування серії ювілейних видань
• якісне оновлення інформаційних ресурсів на рівні коледжу, у підрозділах та гуртожитку (стенди, плакати та інші зовнішні носії 
рекламного спрямування)
• організація масштабної інформаційної кампанії з висвітлення традицій та здобутків коледжу у власному молодіжному середовищі, у 
місцевих та центральних засобах масової інформації
• здійснення за підтримки влади, випускників, бізнесу комплексу заходів з оновлення інфраструктури коледжу та матеріальної бази
2. Переглянути й поновити відповідно до сучасних вимог внутрішні нормативно-регулювальні документи з питань організації 
гуманітарно-виховної
роботи в коледжі (концепції, плани, програми тощо), видавши їх окремою збіркою на допомогу кураторам та активу студентського 
самоврядування.
3. Організувати й провести на базі коледжу серію всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій гуманітарного та 
спортивного профілів.
4. Продовжити цілеспрямовану роботу з розширення переважно системних форм залучення молоді до повсякденної творчої діяльності в 
наукових студіях, різноманітних клубах та інших осередках за інтересами, забезпечуючи мінімізацію негативних виявів у студентському 
середовищі (тютюнопаління, вживання алкоголю, ненормативної лексики тощо).

IV. Розвиток матеріально-технічної 
бази коледжу

1. Вивчити та вирішити питання про можливі джерела фінансування, залучення інвесторів та будівельних організацій для проведення 
капітального будівництва та ремонту необхідних споруд коледжу.
2. Здійснити (за окремими планами-графіками) капітальні й поточні ремонти гуртожитків та аудиторного фонду в навчальних корпусах 
коледжу.
3. Провести ревізію стану навчальних приміщень та обладнання навчальних аудиторій, розробити й здійснити заходи для їхнього 
ремонту.
4. Для здійснення планових заходів, що уможливлять оновлення матеріально-технічної бази навчального процесу та наукових 
досліджень, розробити й передбачити фінансування цільових програм: оснащення коледжу сучасною комп’ютерною технікою та 
мережним устаткуванням; удосконалення матеріально-технічного забезпечення спортивних об’єктів коледжу та об’єктів 
соціально-культурного призначення; покращення умов проживання та побутового обслуговування студентів у гуртожитках.
6. Ретельно проаналізувати ефективність функціонування структурних підрозділів АГЧ, їх кадрового та матеріально-технічного 
забезпечення. Розробити та здійснити заходи для оптимізації й удосконалення системи організації, контролю якості та оплати праці за 
виконання ремонтних робіт.

Головійчук І.М. 
кандидат на посаду директора 

Кам’янського коледжу фізичного виховання
03.05.2018 р.


