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1. Загальна характеристика коледжу 

Кам'янський коледж фізичного виховання (далі - коледж) 
підпорядкований Міністерству освіти і науки України, є одним із 
найдавніших закладів фізкультурної освіти в Україні, заснований 1930 року 
за Постановою Ради народних комісарів УРСР (протокол № 25/677 від 11 
серпня 1930 р.) для задоволення потреб народного господарства у фахівцях з 
фізичної культури і спорту. 

У своїй діяльності коледж керується Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 
«Про фізичну культуру і спорт», актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Державними стандартами освіти, наказами та 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Концепцією 
діяльності коледжу та власним Статутом, затвердженими та узгодженим 
відповідно до чинного законодавства. 

Юридична адреса: 51909, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 
вул. Подольська 89, Кам'янський коледж фізичного виховання; E-mail: 
dlcfvl930@ukr.net; Web - сайт - dkfV.dp.ua 

Навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів галузі 
«Освіта» за денною та заочною формами навчання на основі базової та 
повної загальної середньої освіти за групами видів спорту: 

•S циклічні види спорту; 
S складно координаційні види спорту; 
•S спортивні одноборства; 
•S спортивні ігри. 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 січня 2015 р. 
(Протокол № 114) коледж черговий раз визнано акредитованим за напрямом 
підготовки 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальностями 017 «Фізична культура і 
спорт», 014 «Середня освіта (Фізична культура)» з ліцензованим обсягом: 
денна форма навчання 150 осіб, заочна форма навчання 60. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
19.12.2016 р. № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, 
ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення 
сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», коледж має 
сертифікати про акредитацію за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» 
спеціальностей 014 «Середня освіта (Фізична культура)» (КД 04006403) та 
017 «Фізична культура і спорт» (КД 04006404). 

Основними напрямами та завданнями діяльності коледжу є: 
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; 
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- вивчення попиту на підготовку фахівців фізичного виховання на ринку 
праці та сприяння працевлаштуванню випускників; 

- зміцнення зв'язків з роботодавцями; 
- взаємодія з іншими закладами освіти на національному рівні; 
- 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; 

- забезпечення підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою 
шляхом запровадження новітніх технологій навчання та форм організації 
навчального процесу з урахуванням інтеграції національної вищої 
фізкультурної освіти до європейського освітнього простору; 

- удосконалення управління і планування та реалізації педагогічного 
процесу відповідно до вимог реформування вищої освіти України, створення 
умов для творчого розвитку педагогічних працівників та застосування 
інноваційних технологій; 

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

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

- 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 та 
взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами; 

дотримання і практичне впровадження нормативно - правових актів 
щодо соціального захисту студентів, викладачів; 

дотримання фінансової дисципліни та чинного порядку звітності, 
збереження і раціональне використання державного майна, дотримання 
договірних зобов'язань перед юридичними і фізичними особами; 

здійснення зовнішніх зв'язків. 
Діяльність коледжу очолює директор Чибісов В.І., призначений наказом 

МОН України від 06.07.2018 р. № 291-к терміном на п'ять років, як обраний 
за конкурсом, відповідно до частини другої ст. 39 Закону України «Про 
вищу освіту» на умовах, викладених у контракті № II -24. 

В коледжі склалася і неухильно втримується чітка система 
адміністрування, що передбачає аналіз, планування і контроль за 
виконанням. 
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До початку нового навчального року розроблено Комплексний план 
роботи коледжу на поточний навчальний рік, який схвалено на засіданні 
педагогічної ради, погоджено з головою профспілкового комітету і 
затверджено директором. 

Структуру коледжу складає відділення підготовки молодших 
спеціалістів, яке об'єднує навчальні групи денної та заочної форм навчання, 
підрозділи навчально-методичної,- виховної, спортивної діяльності, які 
необхідні для виконання покладених на коледж завдань. Робота структурних 
підрозділів регламентується внутрішніми положеннями, які розроблені та 
затверджені згідно з чинним законодавством. 

Функціонують педагогічна, методична, адміністративна ради, рада 
керівників груп, спортивний клуб «Перемога», п'ять циклових комісій. 
Систематично, відповідно до затверджених положень, плану та графіку 
проводяться засідання педагогічної ради - не менше одного разу на два 
місяці; адміністративної ради - щотижня; методичної ради, ради кураторів 
груп, циклових комісій - щомісячно. 

Конкретні показники діяльності закладу освіти наводяться у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Загальні показники діяльності 
Кам'янського коледжу фізичного виховання 

(за станом на 01.10. 2019 р.) 

№ Показник 2019 рік 
з/п 
1. Кількість ліцензованих спеціальностей 2 
2. Кількість спеціальностей, акредитованих за І рівнем 2 
3. Контингент студентів (всього), в т. ч: 319 

• на денній формі навчання; 311 
• на заочній формі навчання 8 

4. Кількість факультетів (відділень) 1 
5. Кількість циклових комісій 5 
6. Кількість співробітників (всього), В Т.Ч., 94 

• педагогічних 39 
7. Загальна площа території, га 1,9 га 
8. Загальна /навчальна площа будівель, кв. м. 9913,4/5169,6 
9. Балансова вартість встановленого обладнання 

(тис. грн.) 1667,735 

10. Загальний обсяг державного фінансування 12511371,38 
11. Кількість місць в гуртожитках 250 
12. Кількість посадкових місць у читальних залах 40 

Отже, коледж з його структурними підрозділами функціонує, як єдиний 
навчально-виховний комплекс, діяльність якого спрямована на підготовку 
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висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно вирішувати виробничі 
завдання. 

2. Формування контингенту студентів 

Відповідно до Концепції Державної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і сгіОрту на період' до 2020 року особливої 
актуальності в підготовці кадрів та задоволені потреб Дніпропетровського 
регіону набуває поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної 
культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Діяльність 
коледжу дає можливість повною мірою забезпечити міські, регіональні, сільські 
райони фахівцями галузі фізичного виховання, отримати професійну 
фізкультурно-спортивну освіту бажаючим з різними інтересами до видів 
спорту, з різним рівнем фізичної підготовленості та матеріальної 
забезпеченості. 

У звітному періоді увага адміністрації та педагогічного колективу 
приділялась виконанню регіонального замовлення, формуванню та 
збереженню контингенту студентів. 

Набір студентів на перший курс проходив згідно з Правилами прийому 
до Кам'янського коледжу фізичного виховання у 2019 році зі змінами, які 
розроблено відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР 
молодшого спеціаліста до вищих навчальних закладів України в 2019 році, 
затверджених наказом МОН від 10 жовтня 2018 року № 1082, зареєстрованих 
у Міністерстві юстиції України ЗО жовтня 2019 року за № 1231 /32683 та 
затверджено педагогічною радою коледжу (Протокол педагогічної ради від 
27.06.2018 р. № 10), програм творчого конкурсу у 2018 році, Положення 
про приймальну комісію коледжу. 

Формування контингенту студентів у коледжі проводилось в межах 
ліцензованого обсягу: план прийому підготовки молодших спеціалістів 150 
осіб - денна форма навчання, 60 осіб - заочна форма навчання. Обсяг 
регіонального замовлення на прийом фахівців у 2019 році визначений 
департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. 

У 2019 році прийом на навчання до коледжу здійснювався за видами 
спорту: спортивна гімнастика, легка атлетика, важка атлетика, баскетбол, 
волейбол, футбол, кіокушин карате, дзю-до. 

В період вступної кампанії інформація про коледж розміщувалась на 
офіційному сайті та в довіднику для вступників до ЗВО у 2019 році, 
розповсюджувалась через засоби масової інформації. 

Для вирішення методичних та організаційних питань стосовно прийому 
до навчального закладу у 2019 році наказом директора затверджено склад 
приймальної, екзаменаційних та апеляційної комісій. Приймальна комісія 
працювала відповідно до діючого положення, розглядались питання 
організації та проведення вступних іспитів, готувались матеріали для 
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зарахування, - все в умовах гласності. Для підготовки до вступу абітурієнти 
запрошувались на консультації з видів спорту. Під час вступної кампанії їм 
надавалась можливість одержати вичерпну інформацію на інформаційних 
стендах та на сайті коледжу. До проведення вступних випробувань було 
підготовлено спортивну базу і всю необхідну технічну документацію. 

Питання профорієнтаційної роботи постійно перебувають у центрі уваги 
колективу коледжу: обговорюються та коригуються на засіданнях 
педагогічної, адміністративної та методичної рад, засіданнях циклових 
комісій, приймальної комісії. 

Для врахування змін на ринку праці педагогічним колективом 
досліджувалися прогнозовані показники чисельності випускників, як 
Дніпропетровського регіону, так і інших областей. 

До коледжу в 2019 році на місця регіонального замовлення зараховані 
студенти з Дніпропетровської області, а на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб зараховані студенти з Запорізької, Київської, Полтавської, 
Чернігівської та Херсонської областей. 

Прийом абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти 
здійснювався на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та 
творчого конкурсу з обраного виду спорту, на основі базової загальної 
середньої освіти - за результатами вступних випробувань. 

Показники формування контингенту студентів наведені в таблиці 2. 
Таблиця 2. 

Показники формування контингенту студентів 
Кам'янського коледжу фізичного виховання 

№ Показник 2019 
п/п рік 

1 2 3 
1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 210 

Прийнято на навчання, всього (осіб) 121 
• денна форма 113 

• в т.ч. за регіональним замовленням: 93 
• заочна форма 8 

• в т.ч. за регіональним замовленням -

2. • нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з 
відзнакою 
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і 
профорієнтацію 
• зарахованих на пільгових умовах; 1 
• з якими укладені договори на підготовку -

Подано заяв за формами навчання 139 
3. • денна; 131 

• заочна форма 8 
4. Конкурс абітурієнтів на місця регіонального замовлення 0,9 



Адаптація студентів нового набору знаходиться в полі зору 
адміністрації, профкому, ради кураторів груп, студентського самоврядування 
та психолого-педагогічної служби. Питання адаптації обговорюються на 
засіданнях педагогічної ради, адміністративних нарадах при директорові, 
інструктивно-методичних нарадах, засіданнях ради кураторів груп. 
Аналізується та реалізується система заходів щодо сприяння швидшій 
адаптації: досліджується рівень знань з дисциплін, які не є в переліку 
вступних екзаменів; організовуються додаткові заняття та консультації; 
контролюється стан відвідування занять; проводяться тематичні виховні 
заходи, вивчаються індивідуальні психологічні особливості студентів, 
ведеться відповідна робота з батьками тощо, - всі ці заходи сприяють і 
збереженню контингенту. 

Успішність і відвідування занять - основа якісного просування здобувача 
освіти від першокурсника до випускника. 

Важливим фактором формування, збереження та професійної орієнтації 
студентів є робота соціально-психологічної служби, метою діяльності якої є 
забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного 
розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням 
індивідуальних вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших 
особливостей, створення умов для саморозвитку, самовиховання. 

Психологічна служба коледжу у своїй діяльності керується 
Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права 
дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про вищу освіту» та іншими чинними законодавчими актами України з 
питань освіти, виховання, Положенням про психологічну службу системи 
освіти. За результатами досліджень психолого-педагогічної служби 
кураторам груп, викладачам, батькам надаються методичні рекомендації для 
роботи зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей, 
інтересів, спрямованості (потреби, мотиви, бажання); рівня сформованості 
студентського колективу. 

Зміни контингенту студентів контролюються навчальною частиною, 
показники динаміки змін контингенту студентів наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Динаміка змін контингенту студентів 

Кам'янського коледжу фізичного виховання 
(по денній формі навчання станом на 01.10.2019 р.) 

№ 
з / п 

Назва показника курси № 
з / п 

Назва показника 
1 2 3 

1. Всього студентів у ЗВО на 1.10. відповідного 
року 

89 112 110 1. Всього студентів у ЗВО на 1.10. відповідного 
року 311 

2. Кількість студентів, яких відраховано (всього): 13 2. Кількість студентів, яких відраховано (всього): 
7 6 -

2. 

в т.ч. - за невиконання навчального плану: 2 
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- 2 -

- за грубі порушення дисципліни -

- у зв'язку з переведенням до інших ВНЗ - - -

- інші причини: 7 4 -

3. Кількість студентів, які зараховані на старші курси 
(всього): 

4 

в т.ч. - переведених із інших ВНЗ - - -

- поновлених на навчання 1 1 2 

Для збереження контингенту студентів значна увага приділялась 
організаційно-методичним заходам: забезпечення бібліотеки методичними 
матеріалами, підручниками в достатній кількості; забезпечення читальної 
зали методичними матеріалами, текстами лекцій, тестів, опорних конспектів 
на електронних носіях; вільний доступ до мережі Інтернет; організація 
роботи бібліотеки в гуртожитку; робота кабінетів та предметних гуртків, 
консультації, індивідуальні заняття; об'єднання всієї комп'ютерної бази в 
локальну систему дає можливість з будь-якого комп'ютера отримати 
необхідну інформацію тощо. 

3. Зміст підготовки фахівців 

Зміст підготовки фахівців у коледжі зорієнтований на формування 
професійно мобільних спеціалістів, які здатні адаптуватися до динамічних 
економічних процесів в Україні. 

Осівітній та тренувальний процес організований відповідно до чинного 
законодавства, актуальних нормативно-правових актів з питань освіти, 
наказів, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, 
державних стандартів вищої освіти щодо підготовки фахівців у коледжі, 
робочого навчального плану, графіку навчального процесу, навчальних 
програм, робочих навчальних програм, календарно-тематичних планів, 
навчально-методичного забезпечення, науково-педагогічного потенціалу, 
матеріально-технічної та спортивної бази, з використанням сучасних 
інформаційних технологій. 

Навчальний план укладений та затверджений відповідно до 
законодавства. 

Навчальним планом передбачено проведення різних форм навчання та 
контролю знань студентів: аудиторні заняття, лекції, семінари, практичні, 
лабораторні, контрольні роботи, самостійна робота, екзамени та заліки. 
Посилюється фундаментальна і практична спрямованість навчання. 

В освітньо-професійній програмі форми підсумкового контролю 
узгоджені з кількістю годин на вивчення дисциплін, видами практичної 
підготовки та формами завершення навчання. 
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Навчальні програми з дисциплін конкретизують зміст матеріалу у 
логічній послідовності та зв'язку навчання з життям і майбутньою 
практичною діяльністю студентів. 

Навчальні програми дисциплін загальноосвітньої, гуманітарної та 
суспільно-економічної підготовки переважно типові, рекомендовані МОН 
України, адаптовані до специфіки професійної спрямованості закладу. 
Навчальні програми природничо-наукової та професійно-практичної 
підготовки укладені викладачами на основі ОПП, типових програм, 
узгоджені з програмами дисциплін, що викладаються у галузевих ЗВО, 
рецензовані на відповідних кафедрах. 

Усі нормативні навчальні документи коледжу розглянуті на засіданнях 
циклових комісій та затверджені у встановленому порядку. 

Графік навчального процесу та розклад занять укладаються на підставі 
робочих навчальних планів і відповідають нормативним вимогам. Виконання 
вимог програм забезпечується відповідною навчально-методичною базою -
навчально-методичним комплексом. Для самостійного вивчення студентами 
програмного матеріалу з дисциплін викладачами розроблені методичні 
рекомендації щодо їх опрацювання, створено добірки довідкових матеріалів, 
які розміщено в базі даних бібліотеки коледжу. 

Рівень проведення аудиторних занять, їх відповідність вимогам вищої 
школи контролюється директором коледжу, заступником директора з 
навчально-методичної роботи, завідувачем відділення, керівником фізичного 
виховання, головами циклових комісій та обговорюються на засіданнях 
педагогічної, адміністративної, методичної рад та на засіданнях циклових 
комісій. 

Система обліку й перевірки знань і вмінь студентів стандартизована. 
Для цього розроблені критерії оцінювання, що дозволяють виявити рівень 
виконання теоретичних і практичних завдань. 

Обов'язковим компонентом процесу фахового становлення майбутніх 
спеціалістів є виробнича практика, яка забезпечує органічне поєднання 
теоретичних знань майбутніх фахівців з їх практичною діяльністю в закладах 
освіти, закладає основи фундаментальної й ґрунтовної підготовки студентів 
до здійснення професійних функцій учителя, інструктора фізичної культури, 
їх професійній компетенції, організації пропаганди здорового способу життя 
серед молоді, сприяє широкому впровадженню здоров'язберігаючих 
технологій. 

Навчальні практики проводяться згідно з типовим Положенням про 
проведення практики студентів ВНЗ України № 93 від 08.04.1993 р., та 
Положенням про проведення виробничих практик у Кам'янському коледжі 
фізичного виховання, відповідно до робочих навчальних програм 
педагогічної та організаційної практик. 

Виробничу практику спеціальностей 014.11 «Середня освіта (Фізична 
культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» в коледжі складають: 
педагогічна та організаційна практики, які проводяться в м. Кам'янське на 
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базі загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., ДЮСШ, спортивних клубів тощо. З 
метою швидшої адаптації випускників на робочому місці практикується 
проходження практик за місцем майбутнього працевлаштування під 
керівництвом викладачів-методистів від коледжу у тісній співпраці з 
адміністрацією та викладачем фізичної культури школи чи тренером-
наставником у ДЮСШ, спортивних клубах. 

Всі питання виробничої практики регламентовані наказами директора, 
робота викладачів (методистів практики) фіксується в щоденниках практик, 
підсумкових відомостях, у яких виставляються поточні та підсумкові оцінки 
з різних видів діяльності, отримані студентами. Остаточно оцінка за 
проходження виставляється комісією на захисті практики. 

Завершальним етапом курсу підготовки молодшого спеціаліста є 
державна атестація студента, яка здійснюється екзаменаційною комісією з 
метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки 
вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державні екзамени 
представлені комплексом дисциплін фахового та спеціально-

педагогічного спрямування, їх результат є свідченням різнобічної 
підготовки фахівця. 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу 

Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 
коледжі регламентується нормативно-правовими актами Міністерства освіти 
і науки України: законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
державними, галузевими стандартами освіти тощо, Статутом, правилами 
внутрішнього розпорядку, навчальним планом підготовки фахівців, зміст 
яких своєчасно доводиться до відома педагогічного колективу на засіданнях 
педагогічної, адміністративної та методичної рад коледжу, засіданнях 
предметних та циклових комісій. Документи реєструються і розсилаються по 
підрозділах для планування, виконання й користування у своїй діяльності. 

Усі організаційно-координаційні заходи щодо навчальної, виховної, 
практичної, методичної, спортивної роботи зі спеціальностей 014.11 
«Середня освіта (Фізична культура) » та 017 «Фізична культура і спорт» 
спрямовані на здійснення фахової підготовки та формування особистості 
майбутніх фахівців з урахуванням національних інтересів України. 

У коледжі склалася й неухильно дотримується чітка система 
адміністрування, що передбачає аналіз планування і контроль за виконанням. 

Управління та контроль за навчально-виховним процесом здійснюють 
керівники структурних підрозділів: заступник директора з навчально-
методичної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідувач 
відділення, керівник фізичного виховання, методист коледжу, голови 
циклових комісій. 
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Відповідно до планів роботи та затверджених положень регулярно 
працюють педагогічна, адміністративна та методична ради, проводяться 
наради голів циклових комісій та керівників навчальних груп, засідання 
циклових комісій. 

На засіданнях педагогічної ради коледжу обговорюються актуальні 
питання діяльності навчального закладу, організації та оптимізації 
педагогічного процесу, якості теоретичної та- практичної підготовки, 
скеровується робота структурних підрозділів/ 

Питання покращення педагогічного процесу, аналізу стану навчання та 
відвідування занять студентами коледжу, стан адаптації студентів нового 
набору та інші розглядаються на засіданнях адміністративної ради. 

На засіданнях методичної ради щомісяця відповідно до плану роботи 
розглядаються питання, що 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 членів педагогічного колективу. 

Щомісяця на засіданнях предметних та циклових комісій викладачі 
більш детально обговорюють актуальні проблеми та питання педагогічної 
діяльності; знайомляться з новинками методичної літератури; аналізують 
якість знань, умінь і навичок студентів, труднощі в процесі опанування 
навчального матеріалу; обговорюють пакети семестрових контрольних робіт, 
матеріали державної атестації та державних екзаменів; розв'язують 
педагогічні завдання й ситуації; обговорюють матеріали методичної роботи 
викладачів (методичні розробки та рекомендації, посібники, підготовлені 
викладачами) ; звітують про проходження курсів підвищення кваліфікації чи 
стажування; проводять творчі звіти викладачів, які атестуються. 

Запорукою успішної реалізації завдань педагогічного процесу є 
грамотно організована методична робота, одним із пріоритетних завдань 
якої є сприяння розвитку творчого потенціалу, інноваційної діяльності 
викладача в умовах підготовки конкурентоспроможних фахівців галузі 
фізичної культури і спорту. 

Центром методичної роботи в коледжі є методичний кабінет, який 
виконує інформаційну та навчально-консультативну функції. У ньому 
зосереджені всі матеріали щодо організації, змісту й методики навчально-
виховної роботи: нормативна документація, інструктивно-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. Усі методичні матеріали систематизовані в єдиній електронній 
базі. 

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

Постійно проводяться предметні тижні та творчі звіти за результатами їх 
проведення, організовуються семінари, практикуми, тренінги з питань 
розвитку та удосконалення навчально-методичної діяльності й педагогічного 
пошуку, науково-практичні конференції, на які запрошуються науковці та 
найдосвідченіші викладачі провідних навчальних закладів галузі. 

Система роботи з молодими за досвідом викладачами у коледжі має свої 
традиції: і наставництво, і методичні консультації, і засідання школи 
молодого за досвідом викладача «Шлях до майстерності», а також інші 
різноманітні види роботи, - все це дає можливість краще познайомитися з 
кожним із новопризначених викладачів і допомогти їх професійному 
зростанню. 

Діяльність педагогічного колективу спрямована на вирішення 
методичної проблеми: «Реалізація державної політики в галузі вищої освіти 
через впровадження сучасних дидактичних технологій, підвищення якості 
освіти і конкурентоспроможності навчального закладу в умовах інтеграції в 
європейський та світовий освітній простір». 

У центрі уваги педагогічного колективу залишається вдосконалення 
навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін. 

З метою поліпшення фундаментальної підготовки студентів 
першочергове значення надається підготовці та виданню навчальних 
посібників і методичних рекомендацій для студентів, написанню методичних 
розробок, навчальних програм, створенню навчально-методичних комплексів 
відповідно до сучасних вимог; вдосконаленню форм навчання та самостійної 
роботи студентів, системі поточного та підсумкового контролю знань 
студентів. 

Питання ефективного використання створених можливостей постійно 
перебуває в полі зору адміністрації та керівників структурних підрозділів. З 
метою підвищення рівня ефективності навчально-виховного та спортивно-
тренувального процесів, визначення шляхів їх вдосконалення організовано 
роботу групи організаційно-методичного контролю (ОМК), затверджено її 
склад. 

Адміністрацією коледжу значна увага приділяється впровадженню в 
навчальний процес інформаційних, інноваційних технологій. Усі навчальні 
дисципліни повністю забезпечені навчально-методичними комплексами, які 
включають пакети лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, 
самостійної роботи студентів, пакети діагностики знань, підручники, 
посібники, методичні рекомендації до виконання лабораторних, практичних 
робіт, самостійної, індивідуальної роботи студентів, виробничої практики, 
аудіовізуальне забезпечення тощо. 
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У коледжі в навчальний процес активно впроваджуються інформаційно-
комп'ютерні технології, створено й використовується освітня програмна 
відеопродукція: методичне забезпечення викладання дисциплін, дидактичні 
матеріали, навчальні відеофільми, контролюючі матеріали, електронні 
підручники, методичні посібники, конспекти лекцій на електронних носіях 
для самостійної роботи студентів, он-лайн та дистанційного навчання. 

Широко використовуються- комп'ютери,- обладнані сучасним 
програмним забезпеченням, об'єднані в локальну мережу та приєднані до 
мережі Internet. 

Конференційна зала коледжу обладнана інтерактивною дошкою, що дає 
можливість викладачам застосовувати у навчальній та виховній роботі 
інноваційні освітні технології. 

Виходячи з вимог навчального плану та програм, у коледжі обладнано 
З лабораторії, 15 кабінетів. Більш детальна інформація про наявність і площі 
навчально-спортивних приміщень подається в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Наявність і площі навчально-спортивних приміщень 

№ 
п/п 

Забезпеченість кабінетами, лабораторіями, Кількість робочих № 
п/п полігонами, необхідними для виконання місць/ кількість площі 
№ 
п/п навчальних програм (перелік) комп'ютерів 
1. 2. 3. 4. 
1. Кабінети: 
1. Історії України та культури України 30/1 52 кв. м 
2. Української мови та літератури 30/1 52 кв. м 
3. Зарубіжної літератури та культурології 30/1 52 кв. м 
4. Іноземної мови 2x16/2 2/32 кв. м. 
5. Педагогіки і психології 30/1 72 кв. м 
6. Захисту Вітчизни та безпеки життєдіяльності ЗО 52 кв. м 
7. Основ теорії і методики фізичного виховання 30/1 58 кв. м 
8. Суспільно-економічних дисциплін 30/1 52 кв. м 
9. Легкої атлетики 30/1 58 кв. м 
10. Організації фізичної"культури 30/1 58 кв. м 
11. Спортивних та рухливих ігор 30/1 59 кв. м. 
12. Навчально-методичний кабінет 1/24/1 59 кв. м 
13. Інформатики 1/12 52 кв. м. 
14. Біології та екології 1/30 52 кв.м 
2. Лабораторії: 
15. Хімії 30/1 81 кв .м 
16. Анатомії та фізіології 30/1 72 кв. м 
17. Фізики та математики 30/1 62 кв. м 
3. Бібліотека: 
18. Книгосховище 1/44 218 прим. 72 кв .м 
19. Читальний зал 40/11 72 кв. м 
4.Наявність спортивних залів (з допоміжними приміщеннями ) 
20. Гімнастики 334 кв. м. 
21. Важкої атлетики ім.. С.Рахманова 404,4 кв. м. 
22. Спортивних та рухливих ігор 648 кв. м. 
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23. Стрілецький тир, міні- легкоатлетичний манеж 450 кв. м 
5. Наявність стадіону, спортивного майданчику 
24. Стадіон з біговою доріжкою 1 400м (2512 кв. м) 
25. Стадіон з біговою доріжкою 1 200м (1256 кв. м) 
26. Баскетбольний майданчик 1 
27. Атлетичний майданчик, програма 

«Спорт для всіх» 
1 

Усі навчальні аудиторії укомплектовані необхідним обладнанням, 
комп'ютерною технікою (більшість мають копіювальні та множувальні 
пристрої), плазмовими телевізорами, які використовуються і як монітори для 
демонстрації наочності, виконання дидактичних завдань. У розпорядженні 
студентів стаціонарний комп'ютерний клас, обладнаний 12 комп'ютерами та 
мобільний комп'ютерний клас, оснащений 10 ноутбуками, що дає 
можливість індивідуалізації навчання й забезпечує застосування сучасних 
технологій для підвищення результативності навчального процесу. 
Враховуючи навчальну площу найбільших аудиторій, з метою оптимізації 
навчального процесу три з них використовуються як лекційні зали на 50 
посадкових місць кожна, що дає можливість викладати лекційні години 
потоками. Це буде сприяти швидшій адаптації студентів до навчання у 
закладах вищої освіти III - IV ступенів. 

Завдяки пошуковій роботі педагогічного колективу та студентів музей 
спортивної та трудової слави коледжу доповнено новими експонатами. 

Для виконання вимог навчального плану з дисциплін практично-
педагогічного циклу придбано та оновлено інвентар та обладнання для залів 
гімнастики, спортивних ігор, спортивних одноборств, важкої атлетики. 
Виконана робота дозволяє педагогічному колективу впроваджувати сучасні 
технології в педагогічний процес. 

Специфіка навчання у коледжі полягає в тому, що 5 місяців навчального 
року - 50% навчального часу практично-педагогічного циклу проводиться на 
стадіонах та відкритих спортивних спорудах. Середній показник фактичної 
навчальної площі (кабінет + лабораторія + спортивний зал), яка припадає на 
1 студента денної форми навчання складає 14, 07 кв. м. 

У коледжі на початковому етапі навчання впроваджена урочна форма 
занять, ефективна для роботи зі студентами на основі базової загальної 
середньої освіти. Для студентів другого, третього курсів реалізується 
лекційно-семінарська система організації навчальної роботи, яка сприяє 
розвитку аналітичного мислення студентів, формує професійні знання та 
уміння самостійно працювати, узагальнювати накопичений життєвий та 
практичний досвід. Удосконалюється модульно-рейтингова система 
навчання. Ведеться пошук і впровадження ефективних дидактичних 
технологій, розробка і застосування прикладних комп'ютерних програм. 

На методичних нарадах, семінарах, педагогічних читаннях, тренінгах 
обговорюються інформаційні матеріали про інновації в освіті, педагогічні 
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технології та досвід їх використання в практичній діяльність викладачів 
різних дисциплін. За звітний період методичною службою проведено 
семінари: Методика контролю знань студентів з використанням сучасних 
інноваційних технологій» (з досвіду роботи ЦК)», «Організація 
педагогічного процесу у ВНЗ відповідно до вимог Закону України «Про 
вищу освіту». 

Досліджуючи раціональні шляхи навчання як органічне поєднання 
дидактичних принципів і актуальних методів ^навчання, викладачі знаходять 
специфічні способи використання слова, наочності, практики у разом з 
технічними та індивідуальними можливостями. Результативними є: метод 
проектів, партнерське спілкування, рольові та імітаційні ігри, дискусії, 
тренінги, віртуальні екскурсії, подорожі; створення презентацій, моделей, 
анімації, об'єднання текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації тощо, -
все це спрямоване на подолання внутрішніх бар'єрів навчання, активізацію 
не тільки інтелектуальної, а й емоційно-вольової сфери особистості студента. 
Така гармонійна організація освітнього процесу сприяє перетворенню знань 
і досвіду у творчі здібності, водночас максимально активізує можливості як 
викладача, так і студентів комплексно застосовувати теоретичні і практичні 
знання, досвід, інтуїцію, творчі якості. 

Ефективним є і досвід практичного застосування комп'ютерних та 
мультимедійних технологій при проведенні лекційних занять з фахових 
дисциплін. 

У бібліотеці коледжу наявні 253 примірники електронних носіїв (у 
порівняння з минулим роком кількість носіїв збільшилась на 25 видання) на 
допомогу студентам у підготовці до лекційних, семінарських занять та 
виконання завдань самостійної роботи. За графіком у комп'ютерному класі 
проводяться заняття з усіх дисциплін як з метою вивчення нового матеріалу, 
виконання самостійної роботи, так і діагностики знань студентів. 

У студентських групах проводяться щоденні обліки успішності та 
відвідування. Контроль за успішністю та відвідуванням занять здійснюють 
викладачі, керівники груп, голови предметних та циклових комісій, 
навчальна частина, органи студентського самоврядування, адміністрація. 

Позитивну динаміку організації педагогічного процесу задає чітко 
спланований і облікований контроль якості знань студентів, результати якого 
фіксуються у відповідних протоколах, узагальнюються в наказах, регулярно 
обговорюються на нарадах різного спрямування та рівня. 

Система контрольних заходів та критерії оцінювання знань студентів 
відповідають вимогам «Положення про організацію освітнього процесу у 
Кам'янському коледжі фізичного виховання» та проводяться як поточний, 
тематичний, модульний, рубіжний та підсумковий контроль. Пакети 
контролю знань для кожного контрольного заходу орієнтовані на 
різнорівневі завдання, тестові технології, містять інструкції та критерії 
оцінювання знань студентів. 
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Рівень залікових знань визначається комплексно: проведенням 
семестрових та директорських контрольних робіт, диференційованих заліків, 
семестрових іспитів, комплексних контрольних робіт. 

Контроль за станом та якістю організації навчального процесу, 
виконанням заходів діагностики здійснюються постійно директором, 
заступником директора з навчально-методичної роботи, завідувачем 
відділення, завідувачем виробничої практики, головами предметних та 
циклових комісій. Аналіз якості підготовки фахівців розглядається на 
засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної рад, предметних та 
циклових комісій. За підсумками навчальної діяльності за визначений період 
група ОМК узагальнює результати роботи кожної предметної та циклової 
комісії. 

Система оцінювання: І курс оцінюється за дванадцятибальною шкалою, 
II курс - змішана система (дисципліни загальноосвітнього циклу -
дванадцятибальна оцінка, інші дисципліни - чотирибальна), III курс -
чотирибальна. Перерахунок балів відпрацьований педагогічним колективом 
та відображається у відомостях. 

Методика цієї системи дозволяє отримати додаткові важелі для 
зацікавлення студентів в результатах свого навчання. Водночас 
практикується система поетапного контролю за якістю підготовки студентів, 
що зафіксовано в журналах у формі оцінок поточного контролю, модульного 
контролю, контролю якості виконання самостійної роботи, рубіжного 
контролю, скоригованих оцінок, підсумкової та семестрової оцінок. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 
навчання на окремих його етапах: міжсесійний (рубіжний), модульний, як 
логічно завершена частина лекційних, практичних занять та самостійної 
роботи з дисципліни, - результати враховуються при виставленні 
підсумкової семестрової оцінки. 

Семестровий контроль проводиться у формах диференційованого заліку 
(на підставі результатів поточного, тематичного, модульного контролю, 
результатів виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи, 
виконання лабораторних, практичних, контрольних, розрахункових, 
графічних робіт тощо) або семестрового екзамену, визначених навчальним 
планом. 

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 
передбачених навчальним планом, проводяться згідно з розкладом, який 
доводиться до відома викладачів і студентів в термін, визначений 
Положенням про організацію освітнього процесу, не пізніше, як за місяць 
до початку сесії. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються 
за національною чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») і вносяться в екзаменаційну відомість, журнал обліку 
навчальних занять, залікову книжку, навчальну картку студента. Для 
студентів, які навчаються на основі базової середньої освіти, відповідно до 
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законодавства за підсумками отримання повної загальної середньої освіти 
проводиться державна підсумкова атестація та екзамени. На основі 
отриманих результатів випускники коледжу разом з дипломом молодшого 
спеціаліста отримують і атестат про повну загальну середню освіту. 

Підсумковий аналіз успішності та якості знань студентів за 2019 рік 
наведено у таблиці 5. 

Таблиця 5 
* 

Підсумковий аналіз успішності та якості знань студентів 
Кам'янського коледжу фізичного виховання 

Навчальний рік % успішності % якості середній бал 
2018-2019 98,40 48,77 3,56 

Виробнича практика сприяє адаптації випускників до практичної 
діяльності майбутнього фахівця, організована відповідно до Положення про 
проведення практики студентів ВНЗ України (наказ МОН України від 
08.04.1993. № 93), Положення «Про проведення виробничої практики 
студентами Кам'янського коледжу фізичного виховання», графіку 
навчального процесу коледжу, відповідає профілю підготовки молодших 
спеціалістів. Виробнича практика у формі педагогічної практики 
проводиться переважно у загальноосвітніх школах міста Кам'янського та за 
місцем майбутнього працевлаштування студентів; у формі організаційної 
практики - на базі міських ДЮСШ, спортивних клубів тощо. До керівництва 
практикою від баз практики залучаються досвідчені викладачі, тренери 
ЗОСШ та ДЮСШ. Усе це регламентується відповідними наказами міського 
органу управління освіти, директорів ЗОСШ, спортивних клубів, ДЮСШ та 
договорами. 

Під час проведення виробничої практики з метою контролю і корекції 
проводяться методичні наради, семінари, консультації для студентів та 
керівників практики. Накопичений досвід організації виробничої практики 
(педагогічної та організаційної) свідчить про активність студентів та їх 
свідоме ставлення до обраної професії, що доводять і високі показники 
успішності та якості, і це є підставою говорити про достатній рівень знань, 
умінь та навичок студентів, їх здатність здійснити виробничі функції, 
комплексно застосовуючи отримані протягом навчання знання. Підсумки 
результатів виробничої практики наведені в таблиці 6. 

Таблиця 6 

Підсумки результатів виробничої практики студентів 
у 2018- 2019 н. р 

Вид практики 
Загальна 

успішність Якісний показник Середній бал 

Педагогічна практика 100% 58,82% 3,81 
Організаційна практика 100% 55,46% 3,78 

Середній показник 100% 57,14% 3,80 
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Державна атестація студента здійснюється екзаменаційною комісією, 
яка перевіряє науково-теоретичну і практичну підготовку випускників, 
вирішує питання про присвоєння їм освітнього рівня молодшого спеціаліста 
та кваліфікації викладача, інструктора фізичної культури. 
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про 
атестацію здобувачів вищої освіти у Кам'янському коледжі фізичного 
виховання», згідно з рішенням Педагогічної ради коледжу (Протокол від 23 
квітня 2019 р. № 4), відповідно до наказу диретора № 11 від 28.04.2019 р. 
«Про призначення голів та складу Екзаменаційних комісій у 2018-2019 н.р. 
денна та заочна форма навчання» за спеціальностями 01.014 «Середня освіта 
(фізична культура)» та 01.017 «Фізична культура і спорт» в навчальному 
закладі було створено Екзаменаційні комісії яку очолював старший викладач 
кафедри фізичного виховання Дніпровського державного технічного 
університету - Тонконог Віктор Миколайович. 

Необхідні матеріали: накази про допуск студентів до державних 
екзаменів, склад державної комісії, програми державних екзаменів з «Основ 
теорії та методики викладання базових видів спорту (гімнастика, легка 
атлетика, спортивні ігри)» та «Теорії, методики та організації фізичного 
виховання», білети, перелік методичних матеріалів, використання яких 
дозволено під час державного екзамену, погоджено та затверджено 
відповідно до вимог. 

Результати роботи ЕК обговорені на засіданні педагогічної ради і з 
урахуванням рекомендацій голів ЕК здійснюється коригування та 
вдосконалення підготовки молодших спеціалістів на наступний рік. Головою 
ЕК відзначалось, що у 2019 році державні екзамени проходили на 
відповідному організаційному та навчально-методичному рівні, порушень 
при підготовці та відповідях не виявлено. Результати проведення державних 
екзаменів підтверджують достатній рівень теоретичної та практичної 
підготовки студентів, вдале поєднання студентами знань та умінь, їх 
здатність вирішувати завдання професійної діяльності у сфері фізичної 
культури та спорту, при роботі в закладах освіти, технікумах, колективах 
фізичної культури, спортивних клубах, таборах відпочинку, державних та 
громадських органах управління фізичною культурою і спортом. 

Підсумки здачі державних екзаменів свідчать про стабільно-задовільні 
показники знань випускників, здатних вирішувати виробничі функції в 
процесі професійної діяльності, і наводяться в таблиці 7. 

Таблиця 7 
Підсумки здачі державних екзаменів студентами 

у 2018-2019 н.р 

Успішність Якість Середній бал Отримали дипломи з відзнакою 
(осіб) 

100% 36,25 % 3,59 9 
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Таким чином, в коледжі реалізується концепція інтегративної 
підготовки випускника (теоретична підготовка, практичне втілення знань і 
умінь), яка здійснюється в таких напрямках: 
- втілення в навчальний процес останніх досягнень науки, передового 

досвіду; 
- створення сучасних навчально"-методичних комплексів з навчальних 

дисциплін; 
- застосування науково вивірених методик при організації навчально-

тренувальних занять; 
- апробація навчальних методик на рівні шкіл, спортивних клубів під час 

організації позааудиторної самостійної роботи студентів (екскурсія, збір 
та накопичення матеріалу для виконання лабораторно-практичних робіт з 
вивчення методик організаційно-педагогічного та медико-педагогічного 
контролю під час проведення навчальних та тренувальних занять), 
виробничої практики. 

Така форма роботи дозволяє поступово адаптувати студентів до 
майбутньої сфери діяльності. 

Спортивну роботу організовують циклові комісії спортивно-
педагогічного циклу та спортивний клуб «Перемога». Навчальним планом і 
програмами передбачається висока професійна і практична підготовка 
студентів та виконання II спортивного розряду з обраного виду спорту, а 
також присвоєння звання судді з виду спорту. 

В коледжі студенти навчаються за спеціалізаціями: баскетбол, 
волейбол, спортивна гімнастика, легка атлетика, дзю-до, кіокушин карате, 
важка атлетика, футбол. 

Виконання вимог навчального плану щодо спортивно-технічної 
підготовки студентів забезпечується регулярними навчально-тренувальними 
заняттями з підвищення спортивної майстерності, участю у спортивних 
змаганнях, які є складовою навчально-тренувальної роботи. В коледжі 
працює 26 груп підвищення спортивної майстерності та 3 групи з фізичної 
культури за модулями в режимі навчально-тренувальних груп спортивної 
майстерності, з якими працює 2 викладача. Облік спортивних досягнень, 
участь у змаганнях кожного студента фіксується у заліковій класифікаційній 
книжці спортсмена. 

Крім виконання вимог спортивної підготовки, заходи що проводились 
спортивним клубом, сприяли формуванню у студентів практичних навичок 
професійної орієнтації в організації і проведенні спортивно-масових заходів. 

Щорічно в коледжі проводиться спартакіада з видів спорту. У 2019 р. 
студенти брали участь у змаганнях Регіональної та обласної спартакіади ВНЗ 
І-ІІ р. а. Дніпропетровської області, де посіли перші та призові місця, окремі 
студенти виступали на змаганнях національного та міжнародного рівня, є 
членами збірних команд з видів спорту області та України. Показники 
спортивної майстерності студентів 2019 року навчання наведені у таблиці 8. 
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Таблиця 8 
Показники спортивної майстерності студентів 

Кам'янського коледжу фізичного виховання 

Майстер 
спорту 

Кандидат у майстри 
спорту 

Члени збірних команд 
області 

з видів спорту 

Члени збірних команд 
України 

з видів спорту 
7 39 • 10 6 

Науковий потенціал коледжу використовується для вдосконалення 
змісту освіти, форм, методів і засобів навчання та виховання майбутніх 
вчителів, інструкторів фізичної культури, залучення до наукової та творчої 
діяльності студентської молоді. 

Для підвищення якості знань студентів працюють предметні гуртки, 
кабінети та лабораторії, бібліотека, читальні зали, проводяться гурткові та 
факультативні заняття, консультації. 

Щотижня організовується робота предметних кабінетів та щомісячно -
предметних гуртків, в яких беруть участь близько 180 осіб. Позааудиторна 
гурткова робота створює умови для виявлення і розвитку індивідуальних 
інтересів і здібностей студентів, спонукає до творчих пошуків. 

Відповідно до розроблених положень (про студентські олімпіади, про 
конкурс знавців української мови, про проведення конкурсу фахової 
майстерності) проводяться різні конкурсні заходи: предметні олімпіади, 
вікторини, конкурси, змагання, конференції тощо. 

Традиційно у квітні 2019 року для студентів III курсу з метою якісної 
підготовки до державних іспитів проведено «Конкурс фахової 
майстерності», як комплексний захід, що поєднує теоретичні, практичні 
знання студентів, нетрадиційність їх застосування та захоплюючу форму 
організації. 

Студенти коледжу брали активну участь у регіональних, обласних 
студентських конкурсних заходах, у яких посіли призові місця, нагороджені 
подяками, дипломами, грамотами. Результати участі наведені в таблиці 9. 

Таблиця 9 

Участь студентів Кам'янського коледжу фізичного виховання 
у 2019 році в обласних, всеукраїнських конференціях, конкурсах, 

проектах, змаганнях тощо 
№ 
пп 

Назва заходу ПІБ учасника Результативність 

1. Всеукраїнський конкурс з іноземної мови 
«Грінвіч» 

Студенти II 
курсу Сертифікати 

2. 
V Всеукраїнська студентська науково-
методична конференція з міжнародною 
участю 

Плужник І. Сертифікат, грамота 
за новаторські ідеї 

3. Всеукраїнська науково-методична 
конференція «Перспектива - 2019» 

Сімковська Д. 
Філіпьев Г. Сертифікат 
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4. Обласна олімпіада з «Основ економічної 
теорії» (м. Дніпро) Гальченко А. VIII місце 

5. Міжнародна он-лайн олімпіада з «Біології» 
від освітнього порталу «Всеосвіта». Пащенко В. Сертифікат 

6. 

Чемпіонат Дніпропетровської області 22-
26.04.2019 р. м. Кривий Ріг 

Городнюк 
Максим 
(бокс) 

І місце. 

6. Чемпіонат України 02-09.12.2019 р. м. 
Львів 

Городнюк 
Максим 
(бокс) 

І місце. 6. 

Чемпіонат України 27.05. - 03.06.2019 р. 
м. Дніпро 

Городнюк 
Максим 
(бокс) 

II місце. 

7. 
Відкритий обласний турнір («Богатирі 
Придніпров'я) 14.12.2019 р. Петеримов 

Антон 
(важка атлетика) 

І місце. 
7. 

Чемпіонат області 29-30.11.2019 р. 
м. Кривий Ріг 

Петеримов 
Антон 

(важка атлетика) III місце. 

8. 

Чемпіонат міста 06.04.2019 р. 
м. Кам'янське Сербінова 

Альона 
(спортивна 
акробатика) 

І місце. 

8. Чемпіонат області 19-20.04.2019 р. 
м. Кривий Ріг 

Сербінова 
Альона 

(спортивна 
акробатика) 

І місце. 8. 

Чемпіонат України 10-15.05.2019 р. 
м. Вінниця 

Сербінова 
Альона 

(спортивна 
акробатика) І місце. 

9. 

Всеукраїнський турнір 31.09.-02.10.2019 
м.Харків 

Пічкур Олексій 
(спортивна 
акробатика) 

І місце 

9. 
Всеукраїнський турнір «Кубок Геннадія 
Миколайовича Горяїнова» 03-
05.10.2019 р. м.Кам'янське 

Пічкур Олексій 
(спортивна 
акробатика) 

І місце. 
9. 

Міжнародний турнір «Львів - Open-19» 
14-18.12.2019 p. м.Львів 

Пічкур Олексій 
(спортивна 
акробатика) 

І місце. 

10. 

Чемпіонат України серед юніорів 14-
18.12.2019 р. м.Львів 

Василинюк 
Андрій 

(спортивна 
акробатика) 

II місце 

10. 

Міжнародний турнір «Львів - Open-19» 
14-17.12.2019 р 

Василинюк 
Андрій 

(спортивна 
акробатика) 

II місце 

10. 
Чемпіонат України 18-20.09.2019 
М.ВІННИЦЯ 

Василинюк 
Андрій 

(спортивна 
акробатика) 

II місце 
10. 

Всеукраїнський турнір «Кубок Геннадія 
Миколайовича Горяїнова» 03-05.10.2019 
р. м.Кам'янське 

Василинюк 
Андрій 

(спортивна 
акробатика) І місце. 

10. 

Міжнародний турнір пам'яті Г.Героня 
29.11.2019 р. Польща 

Василинюк 
Андрій 

(спортивна 
акробатика) 

І місце 

11. 
Чемпіонат України 10-15.10.2019 р. м. 
Київ 

Зінченко 
Владислав 
(козацький 

двобій) 

І місце 
11. 

Чемпіона Світу 10-12.12.2019 р. м. Харків 

Зінченко 
Владислав 
(козацький 

двобій) 
І місце 

12. 

Чемпіонат Європи серед юніорів 23.09-
08.10.2019 р. Іспанія м. МарінаД'ор 

Дзоз Владислав 
(тхеквондо) 

V місце. 

12. Чемпіонат України 14-17.11.2019 р. м. 
Львів 

Дзоз Владислав 
(тхеквондо) 

II місце. 12. 

Чемпіонат Європи серед юніорів 25.11-
03.12.2019 р. м. Дублін (Ірландія) 

Дзоз Владислав 
(тхеквондо) 

III місце. 
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13. 
Чемпіонат Світу серед юніорів 23.08-
04.09.2019 р. Болгарія м. Пловдів Поворотня Аліна 

(тхеквондо) 

III місце 

Кубок України серед юніорів 14-
18.11.2019 р. м.Черкаси 

Поворотня Аліна 
(тхеквондо) 

II місце 

14. 
Чемпіона України 14-17.11.2019 р. м.Львів Тітов Денис 

(тхеквондо) 
І місце 

Чемпіонат Світу серед юніорів 15-
19.10.2019 р. м. Корк (Ірлдандія) 

Клінов Валентин 
(кікбоксинг) 

І місце 

Чемпіонат України серед студентів 26-
29.09.2019 р. м. Харків 

* І місце 

15. Чеміонат Світу (World CUP-2019) 3-
10.12.2019 р. м. Баку (Азербайджан) 

Мамішов Вусал 
(кікбоксинг) 

II місце 

Всеукраїнський турнір (Кубок Честі) 20-
22.12.2019 р. м.Київ 

І місце 

16. Міжнародний турнір (Сакура над Сожем) 
18-21.10.2019 р. м. Гомель (Білорусь) 

Чернуха 
Володимир 

(карате) 

І місце 

17. Кубок України 26.10.2019 р. м.Дніпро 
Ольховська 

Ганна 
(карате) 

І місце 

За успіхи в навчально-спортивній сфері та громадську активність 
студенти коледжу заохочувались іменними стипендіями, детальніше - у 
таблиці 10. Таблиця 10 

Інформація про іменні стипендії 
Навчальний рік Обласна стипендія Стипендія міського голови 

II півріччя 2 2 
2018-2019 

І півріччя 2019-2020 1 1 
Разом 3 3 

Для забезпечення та покращення стану викладання дисциплін, на 
допомогу студентам при виконанні самостійної роботи, з питань організації 
виховних заходів усі викладачі коледжу виконали методичні роботи, які 
впроваджуються в педагогічний процес, зберігаються на циклових комісіях, у 
бібліотеці, методичному кабінеті. 

Методичною радою створені умови для виявлення, розвитку та 
удосконалення ініціативи та творчості викладачів: організовуються 
інструктивні наради, консультації, педагогічні читання, семінари з питань 
обміну досвідом впровадження педагогічних інновацій, ефективних 
дидактичних методів і форм, єдності вимог тощо. Прикладом творчої 
співпраці викладачів є проведення інтегрованих засідань предметних та 
циклових комісій з питань узгодження чи єдності вимог до організації 
педагогічного процесу, виробничих практик. 

Для молодих за досвідом викладачів методичною службою організовані 
тематичні засідання, індивідуальні та групові консультації, наставництво. На 
засіданнях обговорюються питання впровадження сучасних дидактичних 
технологій, обміну досвідом, проводяться дослідження з питань самооцінки 

22 



рівня готовності до роботи зі студентами, культури професійного 
спілкування, формування іміджу викладача, запроваджено наставництво 
тощо. 

Проведення відкритих занять - вид методичної роботи, спосіб 
поділитися досвідом чи набути його, застосувати творчі напрацювання, 
звернути увагу на свої досягнення в коректній формі, як на рівні коледжу, 
так і в межах комісій. Кращі - методичні розробки відкритих занять 
зберігаються як зразкові у методичному кабінеті. 

Взаємовідвідування - важіль побудови комфортних взаємин між 
викладачами. Така форма роботи є обов'язковою при складанні 
індивідуальних планів викладачів. Кожен викладач здійснює відвідування 
занять колег не менш як 1 раз на місяць, а голови ПК(ЦК) 3-4 рази на місяць. 

Значну допомогу в організації навчально-виховного процесу та науково-
методичної роботи надає бібліотека, яка спрямовує свою роботу на 
популяризацію навчальної книги, задоволення інформаційних потреб 
студентів та викладачів, забезпечення інформацією навчально-виховного 
процесу, сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців, підвищенню 
культурного рівня користувачів бібліотеки. 

Відповідно до навчальних планів та програм підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється робота по 
забезпеченню навчального процесу навчальною, навчально-методичною та 
довідковою літературою. 

Загальний фонд бібліотеки складає 44419 примірників, з них: фонд 
начально-методичної літератури становить 29694 примірники, 253 
електронних підручників. Загалом за бібліотечний фонд поповнився на 210 
примірників навчальної літератури загальноосвітнього та спеціально-
педагогічного циклів дисциплін. 

Студенти забезпечені навчальною літературою відповідно до 
навчального плану та програм. 

Працівники бібліотеки спільно з викладачами формують інформаційну 
культуру студентів, розширюють професійний та загальнокультурний 
кругозір майбутніх фахівців. Налагоджена тісна співпраця з працівниками 
централізованої бібліотечної системи міста. 

Бібліотека, як активний учасник навчально-виховного процесу, сприяє 
формуванню у студентів громадянської свідомості, їх інтелектуальному 
розвитку, прагненню до постійного самовдосконалення. Запорукою 
ефективності роботи читальної зали є постійно діючі та тематичні книжкові 
виставки-огляди, які охоплюють вусі групи читачів, традиційні бібліотечні 
інформаційні години зокрема: «Україна: від минувшини до майбуття», 
«Славетні жінки України», «Ріки добра починаються з джерел милосердя» , 
«Стабільність Конституції - стабільність держави», «Шляхами Подвигу і 
Слави», «Українська армія сьогодні», «Студентські роки — частка нашого 
життя» тощо. 
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Основні принципи довідково-інформаційного обслуговування полягають 
у загальнодоступності та оперативності інформації. У ході роботи по 
виконанню читацьких запитів бібліотекарями надається допомога студентам 
у підборі літератури для написання рефератів, доповідей, повідомлень, 
сценаріїв виховних заходів, конференцій тощо. 

Основним напрямком впровадження у бібліотеці інформаційних 
технологій є комп'ютеризація процесу обробки інформації, створення єдиної 
системи обліку бібліотечного фонду, власних електронних інформаційних 
носіїв, використання мережі Internet. У читальних залах наявні електронний 
систематичний, абетковий каталоги та картотека основної навчальної 
літератури з дисциплін, газетно-журнальні каталоги, інформаційно-
бібліографічні списки для викладачів, кураторів груп та вихователів 
гуртожитку, картотека електронних підручників та посібників. Для 
підвищення ефективності самостійної роботи студентів викладачами 
коледжу подаються до бібліотеки навчально-методичні матеріали на 
електронних носіях. 

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

Для забезпечення навчально-тренувальної, спортивної, виховної, 
методичної і господарської діяльності в коледжі створений підрозділ з 
питань кадрової роботи. 

Штатним розкладом передбачаються посади педагогічного (35 особи), 
адміністративного (5 осіб), навчально-допоміжного (21 особа) та 
господарського персоналу (36 осіб), разом 97 осіб. 

Коледж укомплектований педагогічними кадрами. Системно 
здійснюється підбір та розстановка викладацького складу. Вирішальними в 
роботі педагогічного колективу є: 
- підбір кадрів за фаховою підготовкою; 
- комп'ютерна грамотність викладачів, вміння працювати в міжнародній 

інформаційній мережі Інтернет; 
- ведення дослідницької роботи та участь в регіональних, всеукраїнських 

конференціях; 
- творча співпраця з викладачами ВНЗ, зокрема галузевих; 
- систематичне підвищення професійного рівня викладачів комісій 

фундаментального та спеціально-педагогічного циклів шляхом 
проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування на базі 
провідних фахових кафедр закладів вищої освіти (Придніпровської 
державної академії фізичної культури і спорту, Дніпровської академії 
безперервної освіти, Полтавського національного педагогічного 
університету, Індустріального коледжу ДВНЗ "Українського державного 
хіміко-технологічного університету"; 

- підготовка підручників і методичних робіт фахового спрямування; 
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- підвищення рівня професійної майстерності шляхом вступу на навчання 
до аспірантури; 

- участь висококваліфікованих фахівців в методичних комісіях, фахових 
комісіях МОН України. 

Всього в навчально-виховному процесі задіяні 40 педагогічних 
працівників, з них 35 - штатних, 5 - сумісників. Виконання навчального 
плану підготовки фахівців забезпечують 32 'штатних викладачі, з них: 1 -
кандидати наук, 1 - здобувач аспірантури; 20 викладачів - спеціалісти 
вищої категорії, 9 з них - «викладачі-методисти»; 6 - спеціалісти першої 
категорії; 4 - спеціалісти другої категорії; 2 - спеціалісти. 

У коледжі працюють: 
8 - Майстрів спорту України; 
4 - Відмінники освіти України; 
5 - Почесні працівники фізичної культури і спорту України; 
1 - суддя національної категорії, 
1- заслужений тренер України. 

Узагальнена характеристика викладацького складу коледжу представлена 
у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 
Характеристика викладацького складу 

Кам'янського коледжу фізичного виховання 
№ Показник 2019 
п/п 

Штатна чисельність викладацького складу (осіб, %), 32 (87.5%) 
з них: 
кандидати наук 1 (3,13%) 

1. 
спеціалісти вищої категорії, з них: 20 (62.50%) 

1. 
викладачі-методисти 9(28.13%) 
спеціалісти першої категорії 6(18.75 %) 
спеціалісти другої категорії 4 (12.50%) 
спеціалісти 2 (6.25%) 

2. Кількість сумісників (всього) 5 (12.50%) 
3. Середній вік штатних викладачів: 49.4 
4. Кількість викладачів пенсійного віку 13 (28.21%) 

викладачів вищої категорії 12 (25.64%) 
в т.ч. викладачів-методистів 6 (12.82%) 

5. Загальна кількість викладачів, які пройшли 
7 

підвищення кваліфікації в т.ч. з циклів: 
7 

• гуманітарного та соціально-економічного 5 
• природничо - наукового 1 

• професійної та практичної підготовки 1 

25 



Останнім часом у коледжі спостерігається зміна поколінь, все більше 
приймаються молоді за віком викладачі, підготовлені відповідно до сучасних 
освітніх вимог. В коледжі працюють 3 викладачі-практики віком до ЗО років 
(7.69%). Середній вік працюючих викладачів - 49.4 років. 

Переважна більшість викладачів коледжу - досвідчені фахівці, 
педагогічний стаж яких: 

^ понад 45 років - 3 викладачі (7.69%), 
^ понад 40 років - 4 викладачі (10.26%); 

понад 30 років - 9 викладачів (17.95 %), 
понад 20 років - 8 викладачів (20.51%),; 

^ понад 15 років - 3 викладачі (7.69%); 
від 5 до 15 років - 9 викладачів (17.95%); 

^ до 5 років - 4 викладачів (17.95%). 
Слід зазначити, у коледжі склалась добра традиція: кращі випускники 

після отримання повної вищої фахової освіти у ВНЗ ІІІ-ІУ р. а. запрошуються 
на роботу до навчального закладу. Директор коледжу, його заступники з 
навчально-методичної та виховної роботи, 12 викладачів - колишні 
випускники навчального закладу, з них: 4 - випускники Київського 
Національного університету фізичної культури і спорту, 4 викладачі -
випускники Харківської державної академії фізичної культури і спорту, 3 -
випускники Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і 
спорту та інших закладів вищої освіти. 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 
МОН України 06.10.2010 р. № 930, наказів департаменту освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації, наказів директора коледжу 
організовано атестацію педагогічних працівників на відповідність займаній 
посаді та присвоєння (підтвердження раніше присвоєної) кваліфікаційної 
категорії. Своєчасно видається наказ про склад атестаційної комісії та 
напрями її роботи. 

Підготовка до атестації проходила в атмосфері гласності: 
характеристики, дані атестаційних листів обговорювались на засіданнях 
циклових комісій, методичної та педагогічної рад, про хід атестаційного 
процесу заслуховувалась інформація і на оперативних нарадах при 
директорі. Оцінка діяльності педагогічних працівників, які атестувалися, 
своєчасно під підпис доводилась до їх відома. 

Відповідно до чинного законодавства обов'язковою умовою чергової 
атестації педагогічних працівників є підвищення кваліфікації кожні 5 років. 
На дошці оголошень щорічно розміщуються затверджені Перспективний 
план підвищення кваліфікації та графіки атестації педагогічних працівників, 
порушень чи відхилень у 2019 році не було. 7 викладачів відповідно до 
графіку пройшли підвищення кваліфікації чи стажування. Результати 
підвищення кваліфікації: залікові роботи, які мають проблемний, методичний 
та методологічний характер, використовуються в навчальному процесі. 
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Відповідно до наказу директора затверджується та оприлюднюється 
список викладачів, які у 2019 році пройшли атестацію згідно з поданими 
заявами. Документація з атестації є в повному обсязі, оформлена згідно з 
вимогами. Результати атестації педагогічних працівників представлені в 
таблиці 1.2: 

Таблиця 1.2 
Результати атестації педагогічних працівників у 2019 році 

Атестувались 
(всього) 

Підтвердили Підвищили Атестувались 
(всього) кваліфікаційну категорію 

7 5 2 

Підсумки роботи атестаційної комісії відображені в наказах директора. 
Результати атестації, підтверджені атестаційними листами, свідчать про те, 
що методична робота в коледжі стимулювала окремих викладачів до 
підвищення кваліфікаційної категорії. Скарг на необ'єктивність рішень 
атестаційної комісії не було. 

Водночас, слід зазначити, що 2 членів педагогічного колективу 
отримують другу вищу освіту. 

Отже, викладачі коледжу забезпечують достатню ефективність 
педагогічного, методичного і виховного процесу, створюють умови для 
засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових державних 
вимог, дотримуються виконання Законів України, що регламентують стан і 
розвиток освіти та фізичної культури і спорту. 

Аналіз наявного складу педагогічних працівників коледжу дозволяє 
зробити висновок про спроможність педагогічного колективу здійснювати 
підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на 
рівні сучасних вимог. 

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Матеріально-технічна та навчально-спортивна база коледжу - це 
навчальні площі для провадження освітньої діяльності, до яких належать 
аудиторії, лабораторії, спортивні споруди, їх забезпечення сучасним 
навчальним обладнанням, технічними засобами, комп'ютерами та 
мультимедійною технікою, навчальною та довідковою літературою, 
наочними посібниками для виконання передбачених програмами 
лабораторних і практичних завдань, а також наповнення спортивних споруд 
сучасним обладнанням та інвентарем для проведення практичних занять з 
видів спорту та навчально-тренувальних занять з підвищення спортивної 
майстерності. 

Для організації навчального процесу і господарської діяльності коледж 
має навчальний корпус (загальна площа складає 9913,4 м2), в якому 
обладнано спортивні зали гімнастики, зал спортивних та рухливих ігор, зал 
важкої атлетики ім.С.Рахманова; стадіони з біговою доріжкою 200м, 400м, 
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атлетичний майданчик (програма «Спорт для всіх»); 3 лабораторії; 14 
кабінетів, оснащених комп'ютерами, приєднаними до мережі Інтернет, всі 
аудиторії та лабораторії оснащені плазмовими телевізорами, приєднаними 
до комп'ютерної техніки; стаціонарний комп'ютерний клас на 12 посадкових 
місць; мобільний комп'ютерний клас, оснащений 10 ноутбуками; лекційна 
зала з мультимедійною системою; бібліотека з читальною залою, оснащеною 
8 комп'ютерами; музей спортивної та трудової слави; актова зала; 
реабілітаційний центр; медичний пункт; буфет; студентський гуртожиток. 

Станом на 31 грудня 2019 р. у коледжі в наявності 73 одиниці 
комп'ютерної техніки, які розміщені у навчальних аудиторіях, на предметних 
та циклових комісіях і в адміністрації коледжу. 

Для забезпечення ефективності навчального процесу навчальні 
аудиторії, спортивні приміщення обладнані 21 плазмовим телевізором. 

Усі приміщення, оснащені комп'ютерною технікою, приєднані до мережі 
Інтернет, що дозволяє своєчасно і оперативно реагувати на всі запити та 
рекомендації. 

Документи, що засвідчують право користування приміщеннями для 
здійснення навчально-виховного процесу, відповідають вимогам. 

Навчання зі спортивно-педагогічних дисциплін проходить у 
спеціалізованих залах, устаткованих необхідним обладнанням та інвентарем. 

Протягом року контролювалось виконання програми енергозбереження. 
Будівлі забезпечені теплом та водопостачанням. Теплопостачання на всі 
споруди здійснювалося ВАТ «Баглійкокс», ПП «Компанія МасретОк». 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кам'янської міської ради 
від 30.03.2018 р. № 1063-23/УІІ «Про децентралізацію системи 
теплопостачання правобережної частини м. Кам'янське» з вересня 2018 року 
теплопостачання навчального корпусу та залу важкої атлетики ім. 
С.Рахманова здійснюється ПП «Компанія МасретОк» Облік ведеться за 
показниками теплолічильника. 

Водопостачання здійснюється від міського водогону, облік ведеться З 
водомірами - у навчальних корпусах, гуртожитку. Електропостачання з 
трансформаторної силової підстанції дії ТП - 430; ТП -302. На всіх об'єктах 
здійснюється щоденний моніторинг їх використання. 

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

Робота з охорони праці проводиться на підставі Законів України «Про 
охорону праці», «Про пожежну безпеку», типового положення «Про 
організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу» 
та інших документів. 

Інструктажі, навчання в питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності проводяться перед початком занять у кожній лабораторії, 
навчальних кабінетах, спортивних залах. Ведуться журнали обліку 
проведення інструктажів, розроблені інструкції з охорони праці та 
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протипожежного захисту. Порушень з техніки безпеки, пожежної безпеки за 
звітний період не зафіксовано. 

З метою контролю за станом аудиторного фонду щорічно в коледжі 
проводиться огляд кабінетів, лабораторій, спортивних споруд. Систематично 
проводиться інвентаризація основних засобів, які знаходяться під 
матеріальною відповідальністю співробітників коледжу. Списання основних 
засобів і матеріалів проводиться згідно з «Типовою інструкцією про порядок 
списання основних засобів бюджетних установ». 

Адміністрація коледжу постійно досліджує стан матеріально-технічної 
бази та своєчасно шукає можливості забезпечення, оновлення чи заміни 
морально - застарілого та непридатного для експлуатації майна. Працює 
чітка система збереження майна. Протягом 2019 року для покращення умов 
виконання навчального плану придбано матеріалів на загальну суму -
41922,00 грн. (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, планшет, 
портативні музичні колонки, спліттер, костюми для занять гімнастикою, 
пилосос). 

За 2019 рік було здійснено поточні ремонти у 17 навчальних 
аудиторій, близько 10 службових приміщень (в тому числі: кабінет 
психологічного розвантаження, методичний кабінет тощо), зал спортивних 
та рухливих ігор, зал гімнастики, дообладнано важкоатлетичний комплекс 
(404 м.кв.) ім. випускника коледжу, Олімпійського чемпіона Султана 
Рахманова. Відповідно до вимог Положення про навчальні кабінети 
природничо-математичного циклу в навчальний кабінет хімії та біохімії 
придбано та встановлено інтерактивну дошку сучасного зразка. Створено 
близько 50 сучасних стенів організації освітнього процесу в навчальних 
кабінетах та холах коледжу. 

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 навчального року та санітарним паспортом. Дані про стан 
матеріально-технічної бази наведені у таблиці 13. 

Таблиця 13 

Стан матеріально - технічного забезпечення 
Кам'янського коледжу фізичного виховання 

№ п/п Показник 2019 
рік 

1. Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень ВНЗ (кв.м) 5169,6 
2. Навчальна площа, яка припадає на одного студента денної форми 

навчання у ВНЗ (кв. м) 16,62 

3. Кількість навчальних приміщень (всього) 
із них: - оснащених аудіо відеотехнікою 

20 
20 

4. Площа навчальних приміщень, які орендуються (кв. м.) 5169,6 
29 



6. Кількість персональних ПЕОМ (всього) 73 
8. Загальний фонд бібліотеки (всього томів) Частка навчальної 

літератури українською мовою (%) 
44219/ 
38,7% 

9. Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на 
одного студента денної форми навчання 23 

10. Середня кількість томів наукової літератури, яка припадає на 
одного науково-педагогічног© працівника 15 

11. КІЛЬКІСТЬ читальних залів у них посадкових місць 1/40 
12. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає 

на одне місце у читальних залах 7,7 

14 Наявність мережі Інтернет + 

Таким чином, матеріально-технічна база забезпечує на задовільному 
рівні підготовку фахівців спеціальностей 014 «Середня освіта (Фізична 
культура)», 017 «Фізична культура і спорт». 

7. Виховна робота 

В основу виховної роботи Кам'янського коледжу фізичного виховання 
покладені Конституція України, Загальна декларація прав людини, 
Законодавство України з питань освіти і виховання, Концепція національно-
патріотичного виховання в системі освіти, нормативні документи 
Міністерства освіти і науки України, Статут коледжу, Положення про 
студентське самоврядування та інші директивні документи з питань 
виховання студентської молоді на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства. 

Головною метою виховання студентів коледжу є підготовка до 
повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей 
громадянина, працівника, громадського діяча, сім'янина, товариша. 

Виховна робота ведеться за напрямами: національно-патріотичне 
виховання, превентивне виховання, трудове виховання, екологічне 
виховання, художньо-естетичне виховання, сімейно-родинне виховання. 

Виховний процес ґрунтується на принципах співдружності, 
співробітництва і ділового партнерства. В коледжі повністю збережено штат 
виховної системи - заступник директора з виховної роботи, куратори 
академічних груп, рада кураторів, вихователі у гуртожитку, керівники 
гуртків, культорганізатор, соціальний педагог, практичний психолог. 

Щомісяця проводяться засідання Ради кураторів академічних груп, на 
яких розглядаються різноманітні питання виховної роботи, знайомство з 
методичними новинками, проводяться тренінги, педагогічні читання, 
відбувається обмін досвідом, здійснюється аналіз виховних заходів. Кращі 
розробки виховних заходів кураторів розміщені на сайті «Супер-урок.иа» та 
«Вчитель-вчителю». 

Значне місце в системі виховної роботи посідає громадянсько-
патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне виховання, як основні 
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складові національно-патріотичного виховання, які відповідають нагальним 
вимогам і викликам сучасності. 

Розкладом занять заплановано щотижневе проведення виховних годин. 
З метою запобігання скоєнню злочинів і правопорушень кураторами груп 
чітко контролюються відвідування студентами навчальних занять і 
з'ясовуються причини їх пропусків, вчасно до відома батьків доводяться 
випадки про порушення студентами дисципліни, правил поведінки. 
Збережені вимоги до зовнішнього вигляду студентів, категорично заборонене 
паління на території коледжу, гуртожитку, ведеться активна пропаганда 
здорового способу життя. Особлива увага приділяється дітям, позбавленим 
батьківської опіки. 

2019 рік відзначився урочистим відкриттям в Кам'янському коледжі 
фізичного виховання меморіальної дошки Герою України Сергію Нігояну, на 
цьому заході були присутні батько Героя - Г. Нігоян, студенти, їх батьки, 
адміністрація і викладачі коледжу, представники адміністрації міста та 
громадськості. 

Єдина виховна година «Прагнемо миру!» була присвячена 28-й річниці 
Незалежності України. Куратори груп разом зі студентами переглянули 
уривки святкування річниці у Києві на майдані Незалежності, прослухали 
урочисту промову Президента України В. Зел енського та подякували 
оплесками нашим захисникам України на сході. 

З метою популяризації спілкування українською в побуті у День 
української писемності та мови були проведені: тематична перерва «Шануй 
мову калинову», виставка неологізмів «Додай української», конкурс знавців 
української мови, літературний вечір «Бринить, співає наша мова», І етап 
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика. Викладачі коледжу взяли участь 
у написанні диктанту національної єдності. Естафету Дня української мови та 
писемності продовжили працівники бібліотеки, провівши бібліотечні години 
«Творчість Михайла Стельмаха» та «Краса народу - його мова». 

Студенти стати учасниками двох зустрічей з поетами нашого міста - С. 
Злючим та О. Ляшенко, а також з журналісткою А. Федченко, яка 
презентували фільм з історії української мови «Соловей співає - доки голос 
має». 

В День Гідності і Свободи студенти коледжу взяли участь у квесті 
«Відтворюємо календар подій революції Гідності», покладанні квітів до 
меморіальної дошки та відвідуванні експозиції, присвяченої Герою України 
Сергію Нігояну, в музеї спортивної і трудової слави коледжу. Засідання 
круглого столу «Гідність української нації» завершилось переглядом 
кінофільму «Зима, яка нас змінила». 

До роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні студенти стали 
учасниками літературного читання «Голодомор очима свідків», диспуту в 
форматі «сократівські бесіди» на тему «Роль органів юстиції в 
хлібозаготівельних компаніях за часів колективізації сільського 
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господарства», відвідали виставку в музеї міста Кам'яиське «Гіркі жнива. 
Забрали все...». Завершився тиждень акцією «Запали свічку пам'яті». 

Проведено святковий концерт на честь визволення України від 
фашистських загарбників. Гостями на святі були ветерани війни та праці 
Південного району міста. Студенти-першокурсники, затамувавши подих, 
слухали пісні воєнних років, вірші про дружбу та любов, вшанували 
хвилиною мовчання пам'ять загиблих. Студенти II та III курсів відвідали 
виставку в музеї міста «Україна: між життям і «смертю. 1939-1945». 

До Дня захисника України організована екскурсія до міста Дніпро. 
Студенти відвідали у музеї АТО під відкритим небом експозицію «Шляхами 
Донбасу»; найбільшу в світі панораму «Битва за Дніпро» в музеї 
Яворницького та в музеї міста тематичну виставку «Афганський злам». 

Однією з основних тенденцій виховання є діяльнісний патріотизм. У 
відповідь на суспільні виклики та події, які відбуваються в країні, студенти 
взяли участь в компанії вдячності «Завдяки тобі», волонтерській акції на 
підтримку військових ООС «Спільними зусиллями» та «Ветеран живе 
поруч». 

Популярними формами національно-патріотичного виховання серед 
студентів нині стали квести «Ми козаки! Ми переможці!» та «Відтворюємо 
календар подій революції Гідності». 

Вагомим засобом виховного впливу було і залишається кіно. «Україна. 
Становлення нації», «Зима, яка нас змінила», «Кіборги» , «Гіркі жнива» - ці 
документальні та кіностічки допомогли студентам зануритись в атмосферу 
історичних подій. 

Студенти нового набору взяли участь в уроці мужності від 
громадської організації «Патріот-2015», під час якого переглянули 
документальний фільм про мужність українських військових, їх побут та 
любов до рідної землі. 

Цікавими для студентів були заходи «Музичний салон, як музей 
одного дня» на тему «Недоспівана пісня Володимира Івасюка», літературні 
флешмоби до Дня народження Тараса Шевченко та Ліни Костенко, вечір 
зустрічей «Історії успіху випускниць коледжу». 

Низку заходів проведено в рамках святкування Дня Конституції 
спільно з юрисконсультом коледжу та викладачем історії: круглий стіл 
«Правовий та історичний аналіз українських Конституцій», диспут «Закони 
України для молоді» учасниками яких стали студенти-першокурсники. 

Одним із напрямів реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання є участь наших студентів у Всеукраїнській військово-патріотичній 
грі «Сокіл» («Джура»). З метою якісної підготовки затверджено план 
спільних заходів з центром комплектування і соціального захисту. 

Отже, студенти коледжу володіють українською мовою, толерантно 
ставляться до людей інших національностей, вважають себе патріотами 
України, готові самовіддано працювати в ім'я і на благо України. 
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В закладі освіти велась виховна робота, спрямована на забезпечення 
безпеки життєдіяльності й благополуччя студентської молоді: антибулінг, 
запобігання та протидія домашньому насильству, безпека дитини в мережі 
Інтернет, протидія торгівля людьми та профілактична правовиховна робота. 

На виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню), у Кам'янському коледжі фізичного виховання 
проведено зустріч працівників ювенальної превенції Південного району зі 
студентами коледжу, під час якої фахівці в • інтерактивній формі розповіли 
про зміст поняття «булінг», форми прояву, види, кола булінгу, а також про 
передбачену законом відповідальність. Дане питання розглядалось під час 
години психолога «Проблема булінгу очима підлітка», тренінгу «Будемо 
толерантні», перегляду відеоролику «Булінг під забороною» та 
мотиваційних зустрічей Ніка Вуйчича. 

В напрямку запобігання та протидії домашньому насильству активну 
участь взяла практичний психолог та соціальний педагог коледжу: 

1. Профілактичні бесіди щодо попередження насильства в родині на 
теми: «Що робити, якщо...?» з метою формування у студентів алгоритму 
дій у випадку насильства. 

2. Ознайомлення з базою телефонів Гарячої лінії щодо допомоги 
особам, які зазнали насильства. 

3. Оформлення тематичного інформаційного куточка. 
4. Практичне заняття з елементами тренінгу «Мій світ - світ без 

насильства». 
5. Виставка малюнків студентів «Скажімо насильству - НІ!» 

На рівні груп були проведені бесіди на теми: «Як допомогти, коли тебе 
про це не просять», «Як володіти собою», «Якщо ти зіткнувся з ситуацією 
насильства», «Як долати конфлікти». Серед батьків були розповсюджені 
пам'ятки щодо безконфліктного спілкування з дітьми, визначення ознак 
насильства і знущань над дитиною та її агресивної поведінки, надані 
рекомендації «Заповіді успішних батьків». Окремо велась робота з батьками 
студентів «групи ризику» з метою запобігання агресивних проявів та 
насильства, а також з метою формування здорових родинних відносин - «Від 
миру в родині - до миру в країні». 

Особлива увага приділялась безпеці молоді в мережі Інтернет. В 
цьому напрямку проведено лекції «Участь підлітків у «групах смерті» в 
соціальних мережах» та «Як маніпулюють свідомістю підлітків через 
соціальні мережі», «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення», 
бесіда «Що таке безпечний Інтернет», відкрита виховна година «Інтимне 
селфі в Інтернеті - жарт чи небезпечний ризик?», перерви спілкування 
«Убивчі забавки в Інтернеті», «Яку шкоду може завдати кібербулінг?», 
«Мережа Інтернет - правила безпечної поведінки». 

Актуальним залишається питання протидії торгівлі людьми. Студенти 
взяли участь в акції «16 днів проти насильства», прослухали 
інформдайджест «Працевлаштування неповнолітніх в Україні: особливості 
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законодавства», «Захист дитини від експлуатації праці», «Протидія торгівлі 
людьми», переглянули документальні фільми «Життя на продаж», «Станція 
призначення - життя». Розповсюджена соціальна реклама та відеоролики з 
протидії торгівлі людьми через групи в соціальних мережах. Також були 
проведені інтерактивні заняття з курсу лекцій програми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція». Куратори груп презентували 
студентам для перегляду під час- канікул український молодіжний серіал 
«Перші ластівки», який піднімає проблеми підлітків та їх оточення. 

Рада профілактики правопорушень втілює в дію плани заходів щодо 
роботи з правового виховання та профілактики правопорушень серед 
студентів. В коледжі впродовж року реалізовано правопросвітницький 
проект «Я маю право!», двічі на рік проводилися правові тижні, тижні 
безпеки дорожнього руху. Студенти взяли участь у Всеукраїнському уроці 
«Права людини з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини», 
«Антикорупційному уроці» до Дня прав людини, книжковій виставці в 
бібліотеці коледжу «Людина і Закон», інтерактивному уроці «Космічна 
подорож», під час якого студенти дізнались про основні права людини, 
виокремили, що важливо для розвитку людини та співвіднесли потреби з їх 
правами, інтерактивному занятті «Типові дорожньо-транспортні ситуації 
підвищеної небезпеки. Розгляд та аналіз прикладів ДТП». 

Центр первинної правової допомоги провів інтерактивне заняття 
«Права та обов'язки дитячих громадських організацій та інструменти, котрі 
використовуються в рамках їх діяльності». 

Коледж співпрацює з Всеукраїнською благодійною організацією 
«Новий час», яка проводить для студентів тренінги на здоров'язберігаючу 
тематику. Під час міської акції «Вибір за тобою!» відбулися зустрічі з 
психологом наркологічного диспансеру, лікарями центру планування сім'ї. В 
рамках акції «16 днів проти насильства» студенти взяли участь у тренінгах 
«Профілактика ВІЧ/СНІДу» та «Маршрут безпеки» на базі молодіжного 
освітнього простору «М.И.Р. Hab». 

Щоденні обов'язкові тренувальні заняття студентів сприяють 
зменшенню проявів агресивної поведінки, профілактиці правопорушень. 

До студентів, які порушують Статут закладу освіти, Правила 
внутрішнього трудового розпорядку застосовуються методи адміністративно-
виховного впливу. 

Художньо-естетичне виховання студентів організовано цілеспрямовано 
і планомірно. В коледжі традиційно проводяться День знань, День студента, 
конкурс «Vivat талант!», концертні програми до пам'ятних дат українського 
суспільства. Окрім перелічених заходів, культорганізатор, за участю 
студентського парламенту та гуртківців, проводить тематичні вечори, 
присвячені Дню працівника фізичної культури, Дню української писемності 
та мови, тематичні флешмоби, інсценізації, квести. Впродовж року студенти 
коледжу успішно виступили на міських заходах: 

- фестиваль-конкурс «Вінок України» - 1 місце, 

34 



- конкурс «Міс Кам'янське» -1 місце; 
- фестиваль художньої самодіяльності «Студентська весна» -1 місце, 
- конкурс «Dance Winter fairy tale» -1 місце. 

Завдяки проекту «Студенте! Відвідуй театр безкоштовно» та з 
метою виховання здобувачів освіти засобами театрального мистецтва, 
студенти стали глядачами різноманітних вистав академічного музично-
драматичного театру імені J1.Українки, серед яких: «Маруся Чурай», 
«Наталка Полтавка» та інші. 

В коледжі організована позааудиторна гурткова робота, діють 6 
гуртків. Гуртковою роботою охоплено 100 осіб, тобто 30% студентів 
коледжу. Обов'язково до членства в гуртках залучаються діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. 

Отже, в навчальному закладі за сприяння педагогічного колективу, 
профспілкового та батьківського комітетів створюються сприятливі умови 
для художньо-естетичного виховання студентів. 

Трудове виховання реалізується заходами суспільно-корисної праці 
(прибирання закріплених територій, чергування у гуртожитку коледжу тощо) 
та самообслуговування. Отримані навички стануть їм у нагоді під час 
виробничих практик, майбутньої професійної діяльності. 

Трудове виховання тісно пов'язано з екологічним, тому під час 
колективних трудових справ студенти знайомились з правилами охорони 
навколишнього середовища, брали участь в екологічних акціях до 
Міжнародного дня чистих берегів, яка проводилась з метою попередження 
забруднення побутовими відходами водних ресурсів, акціях по прибиранню 
місць відпочинку, толоці «Посади квіти на згадку про себе» та переглянули 
фільми на екологічну тематику. 

Спільна діяльність коледжу і батьківського комітету розширює сферу 
організованого впливу на молодь. В коледжі 2 рази на рік проводяться 
батьківські збори, якість відвідування яких складає понад 80%. За сприянням 
батьківського комітету-проведена частково заміна вікон у гуртожитку та у 
навчальному корпусі, придбані енергозберігаючі лампи. У гуртожитку 
встановлено систему відео спостереження. Батьківський комітет допомагає 
педагогічному колективу у національно - патріотичному, превентивному 
вихованні студентської молоді. 

Виховна робота зі здобувачами освіти, які мешкають в гуртожитку 
коледжу, включала загальні збори для ознайомлення з правилами 
проживання у гуртожитку, санітарно-гігієнічними вимогами до житла, 
наказами директора по коледжу, проведення інструктажів з безпеки 
життєдіяльності. У вільний час з мешканцями гуртожитку проведено вечір 
знайомства, лекції, зустрічі з викладачами, тренерами, випускниками 
коледжу, благодійні акції «Творімо добро разом», організовано відвідування 
центру реабілітації дітей. На базі гуртожитку працює бібліотека, гуртки 
«Милосердя», «Майстер-шеф», «Кінопрем'єра». 
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В коледжі створені і активно працюють органи студентського 
самоврядування. Студентська Рада гуртожитку організовує і проводить 
рейди з перевірки стану санітарного стану кімнат, дотримання правопорядку, 
збереження меблів у кімнатах, економії енергії, води тощо. Проводяться 
спортивно-інформаційні години, конкурси, екскурсії в розарій, вечори, 
перегляд кінофільмів, змагання з шашок. 

Студентський парламент впродовж року - організував проведення 
відеоінформдайджесту до Дня Соборності* України, флешмоб до Дня 
працівників фізичної культури, виставку вітальних листівок до Дня 
працівників освіти, героїко-патріотичний квест «Зникла булава», проект 
«Шануй мову калинову» до Дня української писемності і мови, інформаційну 
акцію «Небезпечний ворог СНІД!» до Всесвітнього дня боротьби з 
ВІЛ/СНІДом, проект «Колос правди» до роковин Голодоморів в Україні. 
Молодь коледжу взяла участь у відкритті Центру молодіжних ініціатив та 
профорієнтаційному заході «День кар'єри», урочистих проводах юнаків міста 
до лав ЗСУ, спортивно-масових заходах «Велодень», «Сильним бути модно», 
святковому концерті до Дня Перемоги, Всеукраїнському святі до 
Міжнародного дня захисту дітей, «Вечорі легенд» до Дня студента. 

Впродовж року завдяки активній роботі студентського парламенту 
проведено низку заходів з формування іміджу коледжу, його популяризації 
серед мешканців міста, району, області. 

За підсумками роботи голова студентського парламенту коледжу, 
заступник голови Молодіжної ради міста, за активну громадську діяльність, 
участь у суспільному житті міста була нагороджена подякою міського голови 
та подякою управління молоді та спорту Кам'янської міської ради. 

До роботи в органах студентського самоврядування залучено 
найактивніших студентів, що дає можливість ефективно працювати по 
удосконаленню освітнього процесу. 

Таким чином, виховна робота в коледжі здійснювалась відповідно до 
Законодавства України, Концепції національно-патріотичного виховання в 
системі освіти України в дусі поваги до історії та традицій коледжу та 
діяльнісного патріотизму. Виховання студентів коледжу відбувається 
системно і комплексно за всіма напрямами. Значна увага приділяється 
громадянсько-патріотичному, духовно-моральному, військово-патріотичному 
вихованню. 

8. Науково-дослідна, виробнича діяльність і міжнародні зв'язки 

Для вдосконалення змісту освіти і змісту виховної роботи, форм, методів 
і засобів навчання та виховання майбутніх вчителів, залучення до наукової і 
творчої діяльності студентської молоді ефективно використовується 
науковий потенціал коледжу. 

Директор коледжу - член обласного відділення НОК України в 
Дніпропетровській області, президії керівників фізичного виховання ВНЗ І-ІІ 
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p.a. Дніпропетровської області, член обласної ради директорів ВНЗ І - II p.a. 
Дніпропетровської області. 

Викладач зарубіжної літератури Братанова JI.I. очолює регіональне 
методичне об'єднання викладачів світової літератури. Викладачі коледжу з 
дисциплін гуманітарного, соціально-економічного та загальноосвітнього 
циклів беруть активну участь в роботі регіональних методичних об'єднань. 

Колектив навчального закладу співпрацює з ВНЗ регіону, країни 
шляхом організації та участі в різних науково-теоретичних та практичних 
конференціях, семінарах, конкурсах тощо. 

Викладачі коледжу є авторами та співавторами навчальних підручників 
та посібників, серед яких є і рекомендовані МОН України. 

В навчальному процесі при вивченні спортивно-педагогічних дисциплін 
використовуються посібники, видані у співавторстві з викладачами коледжу: 
- 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 
02.08.2001р.); 
- 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 11.02.2004); 
- 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. Методы 
определения физической работоспособности. - Днепропетровск, 2003, -
рекомендовано Научно -методической комиссией МОН Украины как 
методическое пособие для студентов и аспирантов института физической 
культуры; 
- Савченко В.Г., Чибісов В.І., Рейдерман Ю.І., Бєляєв В.П., Срінова С.С. 
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 Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України від 05.07.2011р. № 1/11-5638; 
- Яковлев Г.М., Бойко В.І., Пасконнов О.О., Чибісов В.І. Біофізика серця 
спортсмена. - Гриф наданий листом Міністерством освіти і науки України від 
21.11.2006 р. № 14/18-Г 1155; 
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Чибісов В.І., Перемітько В.В. та інш. Лабораторні роботи з фізики. - Гриф 
наданий листом Міністерством освіти і науки України від 21.04.2006р. 
№14/182-1023. 

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». 

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 10.10.2011р.); №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.). 

Директор Чибісов В.І. бере активну участь в роботі обласної ради 
директорів ВНЗ І - II р. а. Дніпропетровської області. 21 листопада 2019 року 
на базі коледжу проведено засідання Ради директорів де директор коледжу 
виступав з доповіддю ««Культура студентів і викладачів як фактор 
соціалізації особистості в умовах освітнього процесу» (з досвіду роботи 
Кам'янського коледжу фізичного виховання). Радою директорів було 
відзначено важливість доповіді з досвіду роботи коледжу, а також відзначено 
підготовку колективу коледжу до заходу: сучасні стенди організації 
освітнього процесу, відображення історії коледжу, виставки спортивних 
досягнень студентів та.методичні розробки викладачів. 

Останнім часом видано: 
- підручник Чибісов В.І. «Біомеханіка», - Дніпропетровськ: вид-во «Свідлер 

А.Л.», 2016., отримано відгук вченої ради Харквської державної академії 
фізичної культури і спорту. Перевидано підручник, рекомендований 
МОН України: Савченко В.Г., Приступа Є.Н., Чибісов В.І., Рейдерман 
Ю.І. «Біомеханіка спорту з елементами біометрії у прикладах і задачах». 
Отримано рецензії вчених рад Дніпропетровського державного інституту 
фізичної культури і спорту, Дніпропетровського національного 
університету ім. О.Гончара, Департаменту фізичної культури і спорту 
сім'ї та молоді Дніпропетровської ОДА, Національного гірничого 
університету; 

- навчальний посібник Чибісов В.І., Рейдерман Ю.І. «Основні положення і 
рекомендації з організації проведення та обробки результатів 
експериментальних досліджень в галузі фізичної культури і спорту».-
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Дніпро: «Свідлер А.Л.», 2016., рекомендований МОН України в якості 
навчального посібника. 

Протягом 2019 року викладачі коледжу брали участь у науково-
практичних конференціях: 

Участь викладачів Кам'янського коледжу фізичного виховання 
у 2019 році в обласних, .всеукраїнських конференціях, 

конкурсах, проектах,, тощо 
№ пп Назва заходу ПІБ учасника Результативність 

1. Всеукраїнська наукова конференція 
для творчої молоді «Перспектива 
2019» (м. Маріуполь) 

Петеримов В.О., 
Шаповал М.П. 

Сертифікат 
учасника 

2. Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасний рух науки» 
(м. Дніпро) 

Савічева B.JI. 
Клячковська Р.В., 

Сертифікат 
учасника 

3. Обласна науково-методична 
конференція Екологія. Біологія. 
Хімія. 0світа-2019 

Кучеренко Н.В., 
Чередниченко Т.І. 

Сертифікат 
учасника 

Враховуючи доступ викладачів коледжу і студентів до міжнародної 
інформаційної мережі Інтернет, слід сказати, що викладачі зареєстровані в 
електронній бібліотеці і використовують в своїй практичній діяльності її 
можливості. Інформація про життя коледжу, науково-методичну діяльність 
викладачів і студентів розміщується на сайті коледжу. 

Таким чином, різноплановість організації науково-методичної, 
дослідної діяльності викладачів і студентів створює сприятливі умови для 
ефективної підготовки фахівців, моделює виконання випускниками 
ш^ппбничих САНКЦІЙ, 

9. Фінансово-господарська діяльність 

Кам'янський коледж фізичного виховання - є державним закладом вищої 
освіти, який здійснює свою діяльність за бюджетною програмою 0611120 
Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації 
(коледжами, технікумами, училищами). 

Джерелами надходження коштів до коледжу є державне фінансування 
освітніх програм, плата за надання освітній послуг, надходження бюджетних 
установ від додаткової (господарської) діяльності та благодійні внески від 
юридичних та фізичних осіб. 

Фінансування видатків коледжу здійснюється за рахунок загального і 
спеціального фондів державного бюджету. 

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснювалась у межах 
Єдиного кошторису витрат на 2019 рік, штатного розпису та тарифікаційної 
відомості, затверджених департаментом освіти і науки Дніпропетровської 
державної обласної адміністрації. 

І. Відповідно до бюджетної програми на 2019 рік по кошторису 
загального фонду профінансовано 12 511 371,38 грн. 
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Кошти виплачено: 
1. Студентам (120 осіб): 

- стипендія -1 9158 65 грн., 
- індексація 20 545.60 грн. 

2. Дітям-сиротам: 
- на харчування - 423 243.00 грн., 

3. Співробітникам: 
- заробітна плата та нарахування на заробітну плату - 9 249 370.88 грн. 

(77.4% від фонду). 
4. Лікарняні нараховано: 

- за рахунок закладу - 54 806,55 грн. 
- за рахунок соціального страхування - 201 447,21 грн. 

5. Комунальні послуги - 843 773 грн. 
Заборгованість з платежів загального фонду відсутня. 
II. По спеціальному фонду отримано кошти за платні послуги на суму 

849 120,28 грн. 
Залишок на початок 2019 року - 196 369,26 грн.: 

- платне навчання - 362 336,00 грн. 
- плата за проживання у гуртожитку - 486 754,28 грн. 

Використано 819 567,86 грн. 
Кошти використано на: 

- заробітна плата та нарахування на заробітну плату - 659 635.00 грн.; 
- комунальні послуги - 232 197,65 грн.; 
- податки, послуги з пожежної сигналізації, вивезення сміття -

8 950,51 грн.; 
- придбання підручників - 33 090,00 грн; 
- придбання миючих засобів та медикаментів - 10933.00 грн. 

III. Впродовж року отримані: 
- спонсорські дарунки - 41992.00 грн.: костюми для занять спортивною 

гімнастикою - -1 990,00 грн.; інтерактивна дошка - 22 490 грн.; 
мультимедійний проектор - 9 250,00 грн.; планшет - 2 399,00 грн.; 
портативні музичні колонки - 2 800,00 грн.; спліттер - 464,00 грн.; 
пилосос - 2 599,00 грн.; 

- кошти на утримання коледжу 10 000.00 грн., які витрачені на: 
діагностування вогнегасників 1 110 грн. (залишок 8 917,37 грн. + залишок 
2018 р . -27 ,37 грн.); 

- послуги пожежної сигналізації та вивезення сміття - 8950,51 грн.; 
- придбання миючих засобів, атестатів та додатків, студентських квитків -

19 921,84 грн. 
Договірні відносини з юридичними, фізичними особами здійснюються 

згідно з державними нормативними документами, галузевими та 
регіональними інструкціями. 

Балансова вартість основних фондів коледжу складає 1667,735 тис. 
грн., у т.ч. обладнання 1343,5 тис. грн. 
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Остання ревізія фінансово-господарської діяльності коледжу охопила 
період з 01.01.2010р. по 29.02.2012 р., результати якої відображені в акті від 
26.04.2012р. № 17/1175. Суттєвих недоліків не виявлено. 

10. Стан соціально-побутової сфери 

Важливе місце для належного функціонування навчального закладу 
посідає соціально-побутова сфера. Виконання програми соціального 
розвитку коледжу забезпечувало належні умови навчання студентів та праці 
співробітників. 

До послуг студентів коледжу гуртожиток, за адресою вул. С.Нігоняна, 
17-а, який повністю забезпечує потребу в місцях немісцевих студентів. У 
гуртожитку створені необхідні санітарно-побутові умови для комфортного 
проживання мешканців: працюють кухні, побутові, душові кімнати, 
підтримується належний температурний режим. 

Для підготовки до занять у гуртожитку обладнані читацька зала, 
кімнати самопідготовки, в приміщеннях гуртожитку функціонує мережа 
Інтернет; зала відпочинку обладнана плазмовим телевізором. У гуртожитку 
розміщено медичний пункт, який обслуговує медична сестра. 

Медичний пункт, оснащений необхідним обладнанням та препаратами 
(придбано медикаментів на суму 3 000 грн.), може надавати першу медичну 
допомогу, проводити диспансеризацію, вакцинацію студентів, 
профілактично-роз'яснювальну роботу, контролювати санітарно-гігієнічний 
стан навчальних приміщень коледжу. 

Щоденно в коледжі контролюється стан здоров'я студентів. Медичний 
контроль 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. Медико-педагогічні спостереження учбових занять, тренувальної 
діяльності студентів. 
5. Фізіотерапевтичне лікування. 
6. Санітарно-гігієнічний контроль за місцями занять (аудиторії, спортивні 
приміщення). 
7. Обслуговування змагань та спортивно-масових заходів. 

Відповідно до наказу МОЗ України від 16.08.2010 р. № 682 «Про 
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів» організовано проходження профілактичного медичного огляду в 2-
й міській лікарні, за місцем проживання студентів; двічі на рік - спеціальний 
медичний огляд в міському центрі здоров'я. 

Відповідно до спільного наказу МОЗ України та МОН України 
від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-біологічного 
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контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах» у коледжі під час вступної кампанії проводиться індивідуальне 
обстеження абітурієнтів методом діагностики функціонального стану 
серцево-судинної системи дітей (проба Руф'є). 

Коледж забезпечено необхідними медичними препаратами та 
перев'язувальними матеріалом, усі підрозділи коледжу, предметні та циклові 
комісії забезпечені аптечками. Студенти, які звертаються за допомогою, 
забезпечуються ліками. 

За звітний період не зареєстровано жодної спортивної травми 
середнього або тяжкого ступеню важкості. 

Для забезпечення повноцінного раціонального харчування студентської 
молоді адміністрацією коледжу організована робота тимчасово виносних 
лотків, які забезпечують швидке обслуговування студентів і навчально-
викладацького складу під час перерв. 

З урахуванням положень Національної програми «Діти України» ведеться 
облік студентів, які потребують соціального захисту. 

Під постійною увагою перебувають студенти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування (18 осіб), студенти з багатодітних та 
малозабезпечених сімей (1 особа), студенти, батьки яких визнані учасниками 
бойових дій (8 осіб), студенти, що мають статус внутрішньо переміщених 
осіб (2 особи), студенти, батьки яких є шахтарями (2 особи) та ін. 

Студенти пільгових категорій згідно з чинним законодавством 
використовують свої права при вступі на навчання до коледжу, в процесі 
навчання та випуску. 

Відповідно до чинного законодавства студентам пільгових категорій 
надавалась фінансова підтримка. Дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування проведено усі передбачені законодавством 
виплати: стипендія та додатково кошти на харчування відповідно до 
нормативів Дніпропетровської області, інше матеріальне забезпечення. У 
2019 році грошова компенсація на харчування склала 423 243,00 грн. 

Відповідно до Закону України від 14.05.2015р. № 425-УІІІ «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки 
учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у 
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 
конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, 
зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-
технічної та вищої освіти», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, 
ч. 17 ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями), 
студентам денної форми навчання, батьки яких є учасниками бойових дій чи 
збройних конфліктів, мають статус ветеранів чи інвалідів війни, 
зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи надається можливість 
отримання державної цільової підтримки у вигляді: безоплатного 
забезпечення підручниками; безоплатного доступу до мережі Інтернет, 
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системи баз даних у навчальному закладі; безоплатного проживання в 
гуртожитку. 

Відповідно до п.З ст. 50 Закону України від 18.01.2001р. № 2240-ІП 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням» із змінами та доповненнями, у коледжі діє комісія із 
соціального страхування. Перерахування страхових внесків проводилось в 
повному обсязі та своєчасно. 

Існуюча інфраструктура коледжу забезпечує необхідні умови для 
навчання студентів, роботи викладачів і співробітників. 

Отже, ведеться активна робота щодо забезпечення розвитку соціально-
побутової сфери навчального закладу та створення належних умов навчання і 
праці, що сприяє реалізації завдань, покладених на коледж. 

11. Якість підготовки і використання випускників 

Виконуючи Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», колектив 
коледжу постійно спрямовує свою діяльність у всіх аспектах формування 
фахівця галузі фізичної культури та спорту, особливу увагу приділяючи 
якості підготовки. Результатом цієї роботи, насамперед, є підсумки 
успішності студентів випускного курсу та їх працевлаштування. 

Під час виробничої практики студенти, за їх бажанням, можуть 
визначати місце проходження практики з майбутнім працевлаштуванням, що 
сприяє швидшій їх адаптації на робочому місці. 

Після закінчення коледжу випускники отримують направлення на 
роботу чи продовжують навчання на факультетах фізичного виховання 
інститутів, університетів, академії фізичної культури і спорту. 
80 випускник 2019 року працевлаштовані або продовжують навчання у ЗВО 
III - IV p.a., що становить 66,66 % від загальної кількості випускників денної 
форми навчання. 

Робота, яка сприяє використанню майбутніх випускників згідно з 
отриманою спеціальністю, ґрунтується в коледжі за певною системою, в 
основі якої - підготовка до їх працевлаштування. Ця система полягає в 
наданні випускникам певної гарантії пошуку майбутніх місць роботи силами 
підрозділу сприяння працевлаштування випускників та викладачами 
предметних і циклових комісій. Угоди з Харківською державною академією 
фізичної культури та спорту, Придніпровською державною академією 
фізичної культури і спорту, Львівським державним університетом фізичної 
культури, Переяслав-Хмельницьким педагогічним університетом, 
Полтавським державним педагогічним університетом дозволяють 
педагогічній раді коледжу рекомендувати на навчання на умовах ступеневої 
освіти бажаючих кращих випускників. 

З випускниками коледжу підтримуються тісні зв'язки: їх запрошують на 
зустрічі зі студентами в дні урочистих свят тощо. Моніторинг 
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працевлаштування випускників свідчить про потребу регіону і країни у 
фахівцях відповідного рівня. 

На підставі аналізу відгуків керівників підприємств, організацій і 
установ, де працюють випускники коледжу, можливо зробити висновок, що 
рівень підготовки фахівців галузі фізичного виховання відповідає державним 
вимогам. 

Результати випуску, використання і адаптації випускників наводяться в 
таблиці 18. 

Таблиця 18 

Результати випуску, використання і адаптації випускників 

№ пп Показник 2019 
1. Кількість випускників (всього) 

в тому числі за денною формою (осіб) 
138 
120 

2. Кількість випускників, що отримали диплом з відзнакою (всього) 9 
3. Частка випускників, які склали державний іспит на "відмінно" та 

"добре" (%) 
36,25 

4. Частка випускників денної форми навчання, на яких навчальний 
заклад має дані про їх місце роботи або місце навчання (%). 

66,6 

Навчальний заклад виконує завдання підготовки кваліфікованих 
фахівців галузі фізичного виховання, які знаходять своє місце у системі 
суспільного виробництва і суспільних відносин. 

11. Особистий внесок директора в результати діяльності колективу 

Керівництво діяльністю навчального закладу я, як директор, здійснюю 
в межах наданих мені повноважень відповідно до законів України "Про 
освіту", "Про вищу освіту", зобов'язань, викладених у моєму контракті на 
виконання обов'язків директора, а також Статуту коледжу, Колективного 
договору між адміністрацією та профспілковим комітетом коледжу, Правил 
внутрішнього розпорядку, які є правовими актами, що регламентують 
виробничі, трудові і соціальні відносини членів колективу та адміністрації 
коледжу. 

Як директор, постійно вирішую завдання, пов'язані з діяльністю всіх 
підрозділів коледжу, а саме: 
- займаюся організацією прийому абітурієнтів, особисто беру участь в 

формуванні нового набору і комплектації груп; 
- контролюю навчально-виховний процес, своєчасне підвищення 

кваліфікації педагогічними працівниками, їх атестацію; 
- контролюю стан фінансово-економічної діяльності навчального закладу: 

заборгованостей з платежів в обов'язкові фонди та бюджет коледж не 
має; 

- в повному обсязі сплачені всі комунальні платежі за спожиті енергоносії; 
- забезпечую своєчасну виплату стипендії студентам та заробітну плату 
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викладачам і співробітникам коледжу; 
- вирішую всі господарські питання, значну увагу приділяю забезпеченню 

учасникам навчально-виховного процесу належних умов праці та 
навчання, підтриманню в належному санітарному стані всіх приміщень . 
коледжу; 

- дотримуюсь прав працівників, гарантованих їм законодавством про 
працю тощо. 

Впродовж 2019 року для покращення умов виконання навчального 
плану придбано матеріалів на загальну суму - 41922,00 грн. (інтерактивна 
дошка, мультимедійний проектор, планшет, портативні музичні колонки, 
спліттер, костюми для занять гімнастикою, пилосос). Здійснено поточні 
ремонти у 17 навчальних аудиторій, близько 10 службових приміщень (в 
тому числі: кабінет психологічного розвантаження, методичний кабінет 
тощо), зал спортивних та рухливих ігор, зал гімнастики, дообладнано 
важкоатлетичний комплекс (404 м.кв.) ім. випускника коледжу, 
Олімпійського чемпіона Султана Рахманова. Відповідно до вимог 
Положення про навчальні кабінети природничо-математичного циклу в 
навчальний кабінет хімії та біохімії придбано та встановлено інтерактивну 
дошку сучасного зразка. Створено близько 50 сучасних стенів організації 
освітнього процесу в навчальних кабінетах та холах коледжу. 

Являюсь членом президії ради керівників фізичного виховання ЗВО 
І-ІІ p.a. Дніпропетровської області, член Дніпропетровського обласного 
відділення Національного олімпійського комітету, беру активну участь в 
роботі ради директорів ЗВО І-ІІ p.a. Дніпропетровської області. 21 листопада 
2019 року на базі навчального закладу проведено засідання Ради директорів 
де я, як директор коледжу виступав з доповіддю ««Культура студентів і 
викладачів як фактор соціалізації особистості в умовах освітнього процесу» 
(з досвіду роботи Кам'янського коледжу фізичного виховання). Радою 
директорів було відзначено важливість доповіді з досвіду роботи коледжу, а 
також відзначено підготовку колективу коледжу до заходу: сучасні стенди 
організації освітнього процесу, відображення історії коледжу, виставки 
спортивних досягнень студентів та методичні розробки викладачів. 

Займаюсь науково-дослідницькою діяльністю: автор 18 наукових 
статей, співавтор 76 наукових статей, автор та співавтор підручників та 
монографії, учасник 21 науково-практичних конференцій Всеукраїнського та 
Міжнародного рівня, веду роботу щодо впровадження результатів 
досліджень у навчально-тренувальний процес (матеріали впроваджуються в 
навчальний процес ВНЗ I-IV р. а.). Закінчив аспірантуру, готуюсь до захисту 
кандидатської дисертації. 

Обов'язки директора, викладені в контракті, вважаю виконаними в 
повно 

В.І.ЧИБІСОВ 
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