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Розділ 1. Загальна характеристика закладу освіти 

Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» є державним закладом освіти, віднесеним до 

сфери управління Міністерства освіти і науки України. 

У своїй діяльності заклад освіти керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про фізичну культуру і спорт», нормативними актами Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства молоді і спорту України, наказами 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації, Положенням про Відокремлений 

структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту 

України», Положенням про організацію освітнього процесу у 

Відокремленому структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України», іншими внутрішніми положеннями, 

розробленими і ухваленими у встановленому порядку. 

Юридична адреса закладу освіти: 76026, м. Івано-Франківськ, вул. 

Гетьмана Мазепи, 142-А, тел./факс (0342) 783572, e-mail: fizkol@ukr.net, web-

сайт: www.kfv.ua. 

Освітній заклад внесено до єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (витяг з 

державного реєстру № 370723 від 27.03.2013 р. та виписка серії АВ № 152240 

від 02.04.2013 року, за номером запису 10701030008004967 від 

30.01.2013 року). 

Розпорядженням Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

Івано-Франківської ОДА від 22.09.2021 року № 357 «Про ліцензування 

освітньої діяльності» Коледж атестований для провадження 

загальноосвітньої підготовки студентів, які навчаються на основі базової 

http://www.kfv.ua/
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загальної середньої освіти та має право видавати їм документ про повну 

загальну середню освіту державного зразка. 

Відповідно до діючих Ліцензії та сертифікатів на акредитацію коледж 

має право надавати освітні послуги, пов’язаних із здобуттям вищої освіти та 

готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі 

базової та повної загальної середньої освіти, а також за освітнім ступенем 

першого (бакалаврського) рівня на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста та видавати документ про здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня, освітньо-професійного чи освітнього ступеня 

державного зразка галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 

Фізична культура і спорт. 

У закладі освіти функціонують структурні підрозділи, а саме: 

– відділення денного навчання; 

– відділення заочного навчання (дистанційного); 

– циклові комісії (15), які забезпечують здійснення освітнього процесу на 

відділеннях денного і заочного навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра та освітнім ступенем першого (бакалаврського) 

рівня; 

– адміністративно-господарські підрозділи. 

Робота структурних підрозділів Коледжу регламентується внутрішніми 

положеннями, розробленими і ухваленими в установленому порядку та 

посадовими інструкціями працівників. 

У 2021 році головними завданнями Відокремленого структурного 

підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» були: 

1. Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту. 

Створення умов для гармонійного всебічного розвитку особистості, 
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соціально-компетентного майбутнього фахівця з набутими професійними 

компетенціями у сфері фізичної культури i спорту та туризму. 

2. Підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб 

економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти. 

Організація органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 

практичного навчання, навчально-методичного забезпечення в дистанційній, 

змішаній та очній формах здобуття освіти. Впровадження дослідницької та 

інноваційної діяльності. 

3. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними 

спеціальностями. Організація освітнього простору відповідно до діючої 

ліцензії на право наданих освітніх послуг та забезпечення виконання 

державного замовлення. Провадження освітньої діяльності у сфері фaxoвoï 

передвищої освіти (017 Фізична культура і спорт, 242 Туризм). 

4. Участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку 

держави шляхом формування людського капіталу. Використання 

інноваційних технологій, креативності в освітньому процесі, формування 

сприятливих умов для інноваційного процесу і високої якості життя. 

5. Виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних 

цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та 

самоорганізовуватися у сучасних умовах.  

6. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників 

освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних та 

наукових цінностей і досягнень суспільства.  

7. Вивчення попиту спеціальностей на ринку праці, взаємодія з 

роботодавцями та сприяння працевлаштуванню випускників. Робота з 

стекхолдерами. 
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8. Подальше зміцнення кадрового потенціалу шляхом збільшення 

відсотка науковців серед викладачів коледжу. 

9. Подальше удосконалення матеріально-технічної бази коледжу. 

10. Робота викладачів у Секторі фахової передвищої освіти та 

підкомісії 017 Фізична культура і спорт Науково-методичного центру 

Міністерства освіти і науки України. 

11. Налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

дiяльнocтi у сфері освіти i науки, спорту та туризму. Підписання 

меморандумів. 
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Розділ 2. Організаційне та науково-методичне 

забезпечення освітнього процесу 

Організаційною основою освітнього процесу є освітньо-професійні 

програми, навчальні плани, графіки освітнього процесу, робочі навчальні 

плани для кожного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

та освітнього ступеня бакалавра, розклади навчальних занять та 

екзаменаційних сесій, плани роботи педагогічної ради, відділень денного і 

заочного навчання, плани роботи навчально-методичного кабінету та 

циклових комісій. Зазначені документи були підготовлені та затверджені у 

встановлені терміни та приведені у відповідність до діючих стандартів.  

Освітній процес протягом року здійснювався у формах, передбачених 

освітньо-професійними програмами. У зв’язку з карантинними обмеженнями через 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у змішаній формі з використанням 

технологій дистанційного навчання на платформі Google. 

У 2021 році заклад освіти дотримувався чіткої системи адміністрування 

в освітньому процесі та продовжує удосконалюватися. Дана система 

передбачає чітке планування освітнього процесу, аналіз освітньої діяльності 

та контроль за її здійсненням.  

Відповідно до затверджених планів роботи систематично в Коледжі 

проводились засідання педагогічної, адміністративної та методичної рад, 

атестаційної комісії, щотижневі оперативні наради при директорові, наради 

голів циклових комісій, методичного об’єднання класних керівників, 

засідання циклових комісій, «Школи молодого викладача», на яких 

розглядалися питання організації та провадження освітнього процесу, 

підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників, питання 

навчання студентів і відвідування ними навчальних занять, підготовки, 

проведення атестації здобувачів освіти, її результати та ін. 

Засідання рад, як правило, проводились один раз на два місяці. 

Основними завданнями педагогічної ради у 2021 році біли:  
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- забезпечення підготовки молодших спеціалістів, фахових молодших 

бакалаврів та бакалаврів; 

- вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог Нової 

української школи, науки, культури та перспектив їх розвитку; 

- забезпечення фізичної підготовки й здійснення заходів щодо зміцнення 

здоров'я студентів.  

На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання: 

- впровадження в освітній процес форм дистанційного навчання в 

умовах карантину; 

- про результати вступної кампанії у 2021 році; 

- затвердження графіків проходження курсів підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників; 

- затвердження освітньо-професійних програм спеціальностей 017 

Фізична культура і спорт та 242 Туризм; 

-  про роботу методичного об’єднання класних керівників;  

- стан навчально-методичної і виховної роботи на циклових 

комісіях; 

-  адаптація студентів нового набору до дистанційних умов 

навчання в закладі освіти; 

- роботи структурних підрозділів щодо якісного забезпечення та 

організації освітнього процесу; 

-  роботи циклових комісій (стан викладання навчальних 

дисциплін, стан та повнота навчально-методичних комплексів забезпечення 

освітнього процесу в формі дистанційного навчання), результати навчання за 

семестрами, допуск студентів до атестації випускників та її результати; 

- затвердження Правил прийому для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня 

бакалавра. 

На засіданнях адміністративної ради доповідають та розглядають та 

вирішують питання ефективного використання матеріально-технічної бази, 
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забезпечення освітнього процесу, вживання заходів для поліпшення 

соціально-побутових умов навчання, праці, відпочинку студентів та 

працівників, ухвали рішень з питань фінансово-господарської діяльності 

закладу освіти, розгляду виконання правил внутрішнього розпорядку 

студентами та працівниками Коледжу, збереження та ефективного 

використання основних засобів, обладнання інших матеріальних цінностей та 

ін. 

Методична рада на своїх засіданнях затверджувала робочі програми 

навчальних дисциплін, заслуховувала звіти голів циклових комісії про стан 

навчально-методичної та виховної роботи, розглядала питання допуску до 

атестації педагогічних працівників, роботу відділення «Школи молодого 

викладача», затверджувала графіки проведення науково-методичних заходів, 

підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників, екзаменаційні 

білети семестрових екзаменів та атестації здобувачів освіти Коледжу, 

рекомендувала до друку навчально-методичні посібники викладачів 

циклових комісій, моніторила та доводила до відома нормативні документи 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я та ін. 

У 2021 році ключовими в плані організаційного та науково-

методичного забезпечення освітнього процесу в Коледжі були циклові 

комісії. Засідання циклових комісій проводилися згідно плану. В ході 

проведення засідань голови циклових комісій інформували викладачів про 

інструктивні та методичні листи та накази Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської обласної державної адміністрації тощо, розглядали питання 

відвідування студентами навчальних занять, їх успішності, затверджувались 

методичні розробки викладачів та навчально-методичне забезпечення для 

оновлення електронної бібліотеки, пакети семестрових контрольних робіт 

для студентів відділень денного і заочного навчання, матеріали атестації 

студентів випускних курсів, звіти про виконання індивідуальних планів. 

Голови циклових комісій доповідали про стан навчально-методичної та 
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виховної роботи на засіданнях методичної та педагогічної рад. Протягом 

звітного року викладачам надавалась методична допомога та консультації, 

інформація про новинки методичної літератури тощо. 

Викладачі Коледжу беруть активну участь у науково-практичних 

семінарах, конференціях, круглих столах, міжнародних проєктах та інших 

освітніх заходах. 

З метою підвищення ефективності освітнього процесу Коледж тісно 

співпрацює з Національним університетом фізичного виховання і спорту 

України. Для здобувачів освітнього ступеня бакалавра проводяться тематичні 

лекції, доповіді за участю провідних науковців у галузі фізичної культури і 

спорту: докторів наук з фізичного виховання та спорту, професорів 

Дутчака М. В., Андрєєвої О. В., Василенко М. М., Круцевич Т.Ю. та ін. 

Значна увага приділяється провадженню наукової роботи в коледжі. 

Здобувачі освіти неодноразово брали участь у студентських наукових 

конференціях, семінарах (вебінарах), круглих столах. Кращі випускники 

коледжу успішно продовжують навчання у Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України. 

Важливу роль в навчально-методичному забезпеченні освітнього 

процесу відіграє бібліотека Коледжу. У 2021 році книжковий фонд 

бібліотеки збільшився на 466 примірників на суму 62463 грн. і станом на 

31.12.2021 року налічує 26945 примірників, з яких 19383 – підручники, 5252 

– художня література, 2272 – методична література. Всього на суму 353,977 

грн.  
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Розділ 3. Якість підготовки здобувачів освіти 

Якість підготовки студентів у Коледжі визначається за результатами 

проведення атестації здобувачів освіти. 

У 2021 році атестація здобувачів освіти здійснювалися відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту 

України» та Положення про систему атестації випускників Відокремленого 

структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного 

виховання Національного університету фізичного виховання і спорту 

України». 

Наказом директора Коледжу за № 69-Свід 27.05.2021 року затверджено 

склад комісій для проведення атестації здобувачів освіти.  

До атестації було допущено 240 випускників відділення денного 

навчання. З них: 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста –185 осіб; 

– за освітнім ступенем бакалавра – 55 осіб. 

Допущено 98 випускників відділення заочного навчання. З них: 

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста – 33 осіб; 

– за освітнім ступенем бакалавра – 65 осіб. 

На атестацію випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста денного та заочного навчання було винесено «Комплексний 

екзамен з дисциплін професійної підготовки». 

Атестація здобувачів освіти освітнього ступеня бакалавра відділення 

денного та заочного навчання включала в себе «Комплексний екзамен з 

дисциплін професійної підготовки» або захист дипломної роботи (за вибором 

студента). Білети розроблені і складені викладачами циклових комісій Теорії 

і методики фізичного виховання, спеціально-теоретичних дисциплін та 

затверджені на засіданні методичної ради коледжу (протокол № 4 від 18 

березня 2021 року).  
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Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SAR-CoV-2 та етапів послаблення 

протиепідеміологічних заходів» та наказу директора коледжу атестація у 

Коледжі проводилась у змішаній формі (очній та частково з використанням 

дистанційних технологій на платформі «Google meet»).  

Слід відзначити високий фаховий рівень членів комісій та технічне і 

методичне забезпечення проведення атестації випускників. 

При оцінюванні рівня підготовленості здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра до проведення атестації допущено 120 випусків.  

Усі оцінки обговорювалися на засіданнях комісій і доводились до відома 

здобувачів освіти (результати оцінювання подано в табл. 1).  

Таблиця 1 

Результати складання «Комплексного екзамену з  

дисциплін професійної підготовки» здобувачів ступеня бакалавра 

№ 

з/п 

Г
р

у
п

а
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь
  

с
т
у

д
е
н

т
ів

 

Кількість балів, набраних студентами 

У
с
п

іш
н

іс
т
ь

, 
%

 

Я
к

іс
т
ь
 з

н
а

н
ь
, 
%

 

задовільно 

 

добре 

 

відмінно 

E D C B A 

60-68 69-74 75-81 82-89 90-100 

1. 
21-Б 

(денна) 
28 10 2 7 2 7 100 57,14 

2. 
22-Б 

(денна) 
27 8 5 5 4 5 100 51,85 

- 
всього 

(денна) 
55 18 7 12 6 12 100 54,55 

          

3. 
21-Б 

(заочна) 
21 7 2 8 2 2 100 57,14 

4. 
22-Б 

(заочна) 
22 8 3 6 1 4 100 50,00 

5. 
23-Б 

(заочна) 
22 8 1 7 2 4 100 59,09 

- 
всього 

(заочна) 
65 23 6 21 5 10 100 55,38 

Успішність склала 100%, якість знань – 54,97%. 
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В процесі роботи атестаційних комісії апеляцій або зауважень до 

членів комісії з боку випускників не поступало. 

Комісії з проведення атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста оцінювали знання з «Комплексного екзамену з 

дисциплін професійної підготовки». 

Комісія відзначила якісне організаційне, технічне та методичне 

забезпечення проведення атестації випускників, високий фаховий рівень 

членів комісії. 

Результати складання екзамену подані в таблиці 

Таблиця2 

№ 

з/п 

Г
р

у
п

а
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

с
т
у

д
е
н

т
ів

 

Оцінки (бали) 

У
с
п

іш
н

іс
т
ь

 ,
 

%
 

Я
к

іс
т
ь

 з
н

а
н

ь
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 31 24 - - - 3 3 4 2 5 4 1 1 1 100 58,30 

2. 32 26 - - - 2 5 1 4 3 2 3 1 5 100 69,23 

3. 33 24 - - - 0 2 6 6 5 0 1 1 3 100 66,67 

4. 34 27 - - - 2 3 2 3 4 3 7 0 3 100 74,07 

5. 35 26 - - - 0 2 4 10 4 2 0 4 0 100 76,92 

6. 36 32 - - - 7 4 6 3 3 2 7 0 0 100 46,87 

7. 37-ІІ ФМБ 26 - - - 1 3 3 9 1 2 3 2 2 100 69,23 

Всього за курс 185 - - - 15 22 26 37 25 15 22 9 14 100 65,89 

 

Успішність – 100%, якість знань – 65,89 %. 



14 

 

Розділ 4. Зміст підготовки фахівців 

Підготовка фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 

017 Фізична культура і спорт та 24 Сфера обслуговування 242 Туризм за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнім ступенем 

бакалавра у Коледжі ґрунтується на Конституції України, Законах України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

фізичну культуру і спорт», положеннях «Про Відокремлений структурний 

підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України», «Про 

організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 

«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України», інших нормативних 

актах та документах, які регулюють суспільні відносини в системі освіти, а 

також на навчальних планах та навчальних програмах дисциплін. 

На підставі положення «Про організацію освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» був розроблений графік освітнього процесу 

студентів на 2021-2022 навчальний рік для відділення денної та заочної форм 

навчання, графіки освітнього процесу за курсами навчання, спеціальностями 

та робочі навчальні плани. 

Закладом освіти розроблені навчальні плани для забезпечення 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього 

ступеня бакалавра спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка, 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування.  

За 2021 рік були розроблені робочі та навчальні програми з освітніх 

компонентів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 
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та освітнього ступеня бакалавра приведені у відповідність до діючих 

стандартів;  

Навчальні заняття у поточному році проводились (очно, з 

використанням дистанційних технологій) згідно затвердженого розкладу. 

Навчально-методичне забезпечення розміщено на платформі Google. 

Навчально-методичні рекомендації щодо планування розроблено для 

кожної циклової комісії на всі курси (для відділення заочного навчання – 

посесійно), погодженого головою профспілкової організації та затвердженого 

директором коледжу до початку поточного семестру, а на відділенні заочного 

навчання – до початку чергової сесії. 

Форми проведення навчальних занять в Коледжі обумовлюються 

«Положенням про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Івано-Франківський коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України». Якість 

проведення навчальних занять знаходиться під постійним контролем з боку 

адміністрації Коледжу, навчально-методичного кабінету, голів циклових 

комісій.  

Складовою професійного становлення майбутніх фахівців 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт є виробниче навчання, 

спеціальності 242 Туризм – туристично-фаховий практикум. Навчальні 

практики, які передбачені навчальним планом призначені забезпечувати 

органічне поєднання теоретичної підготовки студентів з їх практичною 

діяльністю в закладах освіти. 

У 2021 році навчальним планом Коледжу передбачено проходження 

наступних видів практик студентами:  

– за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста: 

1. Професійно-орієнтована практика (ІІ курс (IV семестр) 

тривалість – чотири тижні); 

2. Педагогічна практика у молодшій школі (ІІІ курс (VІ семестр) 

тривалість – сім тижнів); 
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– за освітнім ступенем бакалавра: 

1. Практика із спортивного туризму і орієнтування (І-Б курс 

І семестр, тривалість – два тижні); 

2. Педагогічна практика в закладах повної загальної освіти (І-Б курс 

IІ семестр, тривалість – п’ять тижнів); 

3. Практика за профілем майбутньої роботи (ІІ-Б курс IV семестр) 

тривалість – чотири тижні). 

Згідно з угодами, укладеними між закладами освіти та Департаментом 

освіти і науки Івано-Франківської міськради та Департаментом освіти, науки 

та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 

базами проходження практик у 2021 році, були ліцеї м. Івано-Франківська та 

області, вищі професійні училища.  

Усі види навчальних практик були проведені в терміни, визначені 

графіком освітнього процесу. 

З 2021 року викладачі коледжу прийняли участь в апробаційному 

проведенні єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» у якості проктора (інструктора). 

У 2021 році Івано-Франківський обласний центр оцінювання якості 

освіти обрав Коледж як пункт проведення державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії 

України та математики для учнів загальноосвітніх шкіл м. Івано-Франківська 

та студентів закладів освіти, розташованих на території міста. На базі 

Коледжу було проведена основна сесія ЗНО.  
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Розділ 5. Формування контингенту здобувачів освіти 

До початку вступної кампанії 2021 року було завчасно підготовлено та 

розповсюджено інформацію про умови вступу до закладу освіти через 

місцеві радіо, телебачення та друковані видання. Викладачами циклових 

комісій було підготовлено та змонтовано відеоролики з профорієнтаційної 

роботи. 

До початку проведення вступних випробувань адміністрацією Коледжу 

та педагогічним колективом було виконано значний обсяг профорієнтаційної 

роботи яка включала в себе проведення заходів: 

– організація і проведення «Дні вступника» із залученням відомих 

спортсменів та фахівців галузі в дистанційній формі навчання. Інформація 

розміщувалася на офіційному web-сайті Коледжу; 

– розміщення інформації про умови вступу на навчання до 

Коледжу на офіційному web-сайті Коледжу. 

В Коледжі сформований «Центр розвитку кар’єри», який покликаний 

сприяти працевлаштуванню випускників, адаптації її у практичній 

діяльності, здійсненню моніторингу розвитку професійної кар’єри.  

До початку вступної кампанії Приймальною та Відбірковою комісіями 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» був розроблений загальний план роботи з 

організації та здійснення прийому на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня 

бакалавра у 2021 році. 

Приймальна та Відбіркова комісії (у складі Приймальної комісії 

Національного університету фізичного виховання і спорту України) 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» у своїй роботі керувалися Правилами прийому 

до Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий 
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коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» у 2021 році, розглянутими та схваленими на 

засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 22.12. 2020 року). 

Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому до закладів 

вищої освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді України 15.10.2020 р. № 1274, зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 та Умовами прийому на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра затверджений наказом МОН від 30.10.2020 р. № 1342 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2021 році», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 

2020 року за № 1235/35518.  

Робота Приймальної та Відбіркової комісій Коледжу у 2021 році, як і у 

попередні роки, відбувалася у тісній співпраці з Єдиною державною 

електронною базою з питань освіти, створеною при Міністерстві освіти і 

науки України. Через Єдину державну електронну базу здійснювалася 

реєстрація подачі заяв від абітурієнтів, формування списків вступників, 

рейтингового списку, наказів про зарахування на навчання за державним 

замовленням та за кошти фізичних осіб. 

На web-сайті коледжу своєчасно висвітлювалася інформація про хід 

подання заяв та документів, розклад вступних екзаменів та консультацій, до 

них, списки груп вступників, рейтингові списки, списки зарахування на 

навчання за державним замовленням та за кошти фізичних осіб. 

У терміни, зазначені у Правилах прийому, були розроблені та 

затверджені програми вступних випробувань з дисциплін «Українська мова», 

«Математика» (для спеціальності 242 Туризм); для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти – «Українська мова і література»; на основі повної 

загальної середньої освіти – «Українська мова» для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та з дисципліни – 
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«Теорія і методика фізичного виховання» для вступників для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, а також програма творчого конкурсу. 

Творчий конкурс проводився, як практичне випробування, що 

складався з двох частин: 

– обраного виду спорту, вказаного особисто вступником у заяві; 

– загальної фізичної підготовленості. 

Творчий конкурс з обраного виду спорту проводився відповідно до 

діючих Правил змагань з даного виду спорту. 

Випробування із загальної фізичної підготовки включали в себе 

виконання практичних нормативів з наступних видів фізичних вправ: 

Юнаки: 

 біг 30 м; 

 біг 2000 м; 

 підтягування з вису на перекладині; 

 нахил тулуба вперед з положення сидячи; 

 стрибок у довжину з місця; 

 «човниковий» біг 4×9 м. 

Дівчата: 

 біг 30 м; 

 біг 1000 м; 

 підтягування з вису лежачи на перекладині висотою 95 см; 

 нахил тулуба вперед з положення сидячи; 

 стрибок у довжину з місця; 

 «човниковий» біг 4×9 м. 

Вступники, котрі вступали на навчання до Коледжу на основі базової 

та повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра перед складанням творчого конкурсу 

обов’язково проходили медичне обстеження, що було допуском до його 

складання. 
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Конкурсний бал особи, котра вступала до коледжу на основі базової 

загальної середньої освіти, визначався як сума балів вступних випробувань з 

творчого конкурсу (обраний вид спорту та загальна фізична підготовка), 

тестування з дисципліни «Українська мова», яке оцінювалося за 12-ти 

бальною шкалою та середнього балу додатку до документу про базову 

загальну середню освіту. 

Конкурсний бал особи, яка вступала до коледжу на основі повної 

загальної середньої освіти, визначався як сума балів вступних випробувань з 

творчого конкурсу (обраний вид спорту та загальна фізична підготовка), 

сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти з предмету 

«Українська мова і література» (не нижче 100 балів) і середнього балу 

додатку до документа про повну загальну середню освіту.  

Конкурсний бал особи, яка вступала до Коледжу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра, визначався як сума балів що складалася з трьох 

конкурсних предметів. Два предмети за програмою ЗНО та фахове вступне 

випробування з теорії і методики фізичного виховання, яке оцінювалося за 

200 бальною шкалою. 

Ліцензований обсяг прийому спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт до ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» у 2021 

році становив: 

за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра: 

відділення денного навчання: 210 осіб; 

– відділення заочного навчання: 100 осіб. 

за освітнім ступенем бакалавра: 

– відділення денного навчання: 60 осіб; 

– відділення заочного навчання: 60 осіб. 

Ліцензований обсяг спеціальності 242 Туризм – 90 осіб. 
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У 2021 році Міністерство освіти і науки України для ВСП «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» довело наступні 

показники державного замовлення: 

за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра:  

–  для відділення денного навчання: 170 осіб (на основі базової 

загальної середньої освіти – 150 осіб; на основі повної загальної 

середньої освіти – 20 осіб); 

У 2021 році для вступу до ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж 

фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і 

спорту України» від абітурієнтів було подано 537 заяв. 

Динаміка подання заяв вступників до Івано-Франківського коледжу 

фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і 

спорту України за 2016–2021 роки подана у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка подання заяв вступників до ВСП «Івано-Франківський 

фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» за 2016–2021 роки 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень, освітній ступінь 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всього подано заяв 642 531 592 501 477 537 

– за освітньо-професійним 

ступенем фахового 

молодшого бакалавра 

441 351 359 289 283 358 

– за освітнім ступенем 

бакалавра 
201 180 233 212 194 179 

Вступні іспити проводилися згідно розкладу, затвердженого головою 

Приймальної комісії. В процесі проведення вступних екзаменів жодних 

конфліктних ситуацій не виникало та апеляцій з боку вступників або їх 

батьків до апеляційної комісії не надходило.  

За результатами вступних екзаменів у 2021 році на І курс спеціальності 

017 Фізична культура і спорт відділення денного навчання на основі базової 
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загальної середньої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра зараховано: 

– за державним замовленням – 150 осіб; 

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 14 осіб.  

За результатами вступних екзаменів на І курс спеціальності 242 Туризм 

відділення денного навчання на основі базової загальної середньої освіти за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра зараховано: 

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 15 осіб.  

На І курс відділення денного навчання на основі повної загальної 

середньої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра у 2021 році зараховано за державним замовленням – 20 осіб, за 

кошти фізичних та юридичних осіб – 43 особи. 

На І курс відділення заочного навчання на основі повної загальної 

середньої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра у 2021 році зараховано: 

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 33 особи. 

На І курс відділення денного навчання за освітнім ступенем бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховано: 

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 60 осіб.  

На І курс відділення заочного навчання за освітнім ступенем бакалавра 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховано: 

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 60 осіб.  

Таким чином, за результатами вступної кампанії 2021 року за денною 

та заочною формою навчання до Відокремленого структурного підрозділу 

«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» зараховано 394 особи. З 

них за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра –  

275 осіб, за освітнім ступенем бакалавра – 120 осіб. 

План прийому на навчання за державним замовленням у 2021 році 

виконано на 100%. 
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Розділ 6. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Освітній процес у Коледжі за спеціальністю 017 Фізична культура і 

спорт (за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, освітнім ступенем 

бакалавра), 242 Туризм (за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра) забезпечує 115 педагогічних працівників (у т. ч. 12 – 

сумісників). З них:  

 кандидатів наук – 20 (чоловіків – 9, жінок – 11), з фізичного 

виховання і спорту – 6, педагогічних – 5, філософських – 2, історичних, 

юридичних, філологічних, психологічних, біологічних, хімічних – по 1 (у т. ч. 

сумісників – 5);  

 доцентів – 5 (сумісників – 2); 

 заслужених працівників фізичної культури і спорту України – 7 

(сумісників – 1); 

 заслужених тренерів України – 4 (сумісників – 1); 

 заслужений вчитель – 1;  

 заслужений лікар – 1 (сумісників – 1);  

 заслужений працівник освіти – 1; 

 майстрів спорту міжнародного класу – 1 (сумісників – 1); 

 майстрів спорту – 15.  

Відомості за кваліфікаційною категорією: 

 «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» – 38; 

 «спеціаліст вищої категорії» – 41 (у т. ч. сумісників – 8);  

 «спеціаліст першої категорії» – 17;  

 «спеціаліст другої категорії» – 5; 

 «спеціаліст» – 14 (сумісників – 4). 

Усі педагогічні працівники, які задіяні в освітнього процесі, мають вищу 

освіту за відповідною спеціальністю і викладають навчальні дисципліни, які їй 

відповідають. 
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З метою забезпечення якісної підготовки викладачів Коледжу у 2020-

2021 н.р. до проходження чергової атестації було укладено угоду та 

розроблено графік проходження курсів підвищення кваліфікації при Івано-

Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та 

інших суб’єктах підвищення кваліфікації. У 2021 році курси підвищення 

кваліфікації за новою накопичувальною системою пройшли всі педагогічні 

працівники коледжу та бібліотекарі.  

Проведено атестацію педагогічних працівників (засідання атестаційної 

комісії Коледжу були проведені 16 жовтня 2020 року, 24 березня 2021 року). 

Всього пройшли атестацію 22 викладачі. Рішення атестаційної комісії 

Коледжу про присвоєння або відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-

методист» підтверджено на засіданні атестаційної комісії ІІІ рівня при 

Департаменті освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

обласної адміністрації 15 квітня 2021 р.. За підсумками проведеної атестації 

був виданий відповідний наказ. У 2021-2022 н. р. атестується 26 педагогічних 

працівників. 

Водночас 15 викладачів Коледжу працюють зі здобувачами ступеня 

магістра (денної форми навчання) факультету здоров’я, фізичного виховання 

та туризму Національного університету фізичного виховання і спорту 

України», які навчаються на базі Коледжу. 
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Розділ 7. Розвиток соціальної сфери 

Соціально-психологічна служба Відокремленого структурно підрозділу 

«Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» у 2021 році 

спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до 

всіх учасників освітнього процесу.  

 Головним завданням діяльності психологічної служби в Коледжі у 2021 

році було своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку 

здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних 

особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних 

завдань закладів освіти.  

 Метою діяльності психологічної служби було сприяння створенню 

умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, 

охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-

педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до 

цілей та завдань системи.  

  У своїй діяльності психологічна служба керувалася Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», іншими законами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, Положенням про психологічну службу 

у системі освіти України. 

У 2021 році продовжувалася робота, спрямована на вивчення характеру 

взаємовідносин з викладачами та студентами та створення умов для 

самореалізації та самовизначення кожного учасника освітнього процесу. 

Основними напрямками роботи психологічної служби Коледжу у 2021 

році були: 

 психодіагностична робота; 

 психологічні консультації; 



26 

 

 психологічна просвіта; 

 профілактична робота (профілактика булінгу, суїциду, 

алкогольно-тютюнової та наркотичної залежності, профілактика COVID-19); 

 корекційно-відновлювальна робота; 

 розвивальна робота; 

 організаційно-методична робота. 

Перелічені напрямки роботи психологічної служби Коледжу 

реалізовувалися у формі індивідуальних консультацій, психодіагностичних 

досліджень, профорієнтаційної роботи, проведення психокорегуючих вправ, 

проведення «годин психолога» та ін. 

З метою виявлення адаптованості студентів нового набору до навчання 

в Коледжі психологічною службою проводився ряд заходів для покращення 

їх адаптації.  

Частина роботи психологічної служби проводилася дистанційно. Були 

розроблені пам’ятки, рекомендації як діяти під час епідемії COVID-19. 

Інформація скидається на сайт коледжу.  

Особлива увага приділялася роботі з студентами, батьки, яких є 

учасниками АТО. Було проведено ряд багаторазових благодійних акцій. 

Станом на 01 грудня 2021 року проведено упорядковано картотеки 

студентів, які належать до категорії соціально незахищених, а саме:  

– діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування: 13 осіб; 

–  діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи: 1 особа; 

– діти осіб, визнаних учасниками бойових дій: 20 осіб; 

– діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер 

внаслідок поранення в АТО: 1 особа; 

– діти внутрішньо переміщених осіб: 1. 

У 2021 році значна увага адміністрації Коледжу була приділена 

медичному забезпеченню. Згідно штатному розпису у 2021 році передбачено 

одну ставку лікаря-терапевта, лікаря-стоматолога та одну ставку медичної 

сестри. 
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Кабінет лікаря знаходиться в навчальному корпусі Коледжу. В 

легкоатлетичному манежі функціонують стоматологічний та 

фізіотерапевтичний кабінети. У приміщенні плавального басейну працює 

кабінет медичної допомоги. 

У 2021 році робота медичних кабінетів носила лікувально-

профілактичний характер і полягала у наданні невідкладної допомоги у разі 

потреби. 

У 2021 році на амбулаторному прийомі в Коледжі було зареєстровано 

874 відвідувачів. Основною причиною звернень були ГРВІ. 

За 2021 році було зафіксовано 22 травматичних ушкоджень. 

 З них: спортивні – 8, решта побутові.  

Студенти, котрі зверталися по допомогу в медичні кабінети Коледжу 

частково забезпечувалися відповідними медикаментозними препаратами, про 

що зроблено відповідні записи в журналі амбулаторного прийому. 
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Розділ 8. Виховна робота та розвиток студентського 

самоврядування 

Процес виховання у Відокремленому структурному підрозділі «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України» органічно поєднаний з 

освітнім процесом.  

Виховна робота здійснювалась відповідно до нормативно-правових 

актів з питань освіти і соціального захисту, спрямована на організацію 

студентського самоврядування (роботу студентського парламенту та 

студентської ради гуртожитку), організацію роботи студентських творчих 

колективів, проведення екскурсій, зустрічей з цікавими людьми, співпрацю з 

батьківським комітетом, роботу Ради профілактики з попередження 

правопорушень, підготовку студента коледжу до повноцінного суспільного 

життя. 

Виховний процес здійснюється, як правило, за активної участі самих 

студентів. Самоврядна форма управління студентським життям на рівні 

навчальної групи, відділення коледжу, гуртожитку добре зарекомендувала 

себе у студентському середовищі завдяки демократичності у вирішенні 

багатьох питань навчання, побуту, дозвілля, харчування, підтримання 

громадського порядку тощо. 16 вересня 2021 року відбулась студентська 

конференція, де обрано головою студентського парламенту студентку 33 

групи освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Геник Оксану. 

Гордістю навчального закладу є творчі аматорські колективи коледжу: 

студентський гурт «Spart@», викладацько-студентський театр «Браво», які 

неодноразово ставали лауреатами міських, обласних і всеукраїнських 

конкурсів, переможцями та призерами обласного конкурсу поезії серед 

студентів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківської області. 

Значна робота проводиться, створеним психологічною службою 

коледжу, волонтерським загоном «Промені надії» завданням якого є: не бути 

байдужим до вшанування пам'яті людей, які віддали своє життя за нову, 
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вільну, демократичну державу, сприяти розвитку у студентської молоді 

відчуття милосердя, добра, співчуття, співпереживання, проводити 

профілактичну роботу щодо зменшення правопорушень та негативних 

проявів поведінки серед молоді.  

Традиційним є співробітництво коледжу з різними благодійними 

організаціями, такі як Червоний Хрест, благодійна служба «Карітас», тощо. 

Завдяки йому студенти-сироти, а також студенти з багатодітних і 

малозабезпечених сімей неодноразово отримують одяг, продукти 

харчування, включаються в списки на оздоровлення за рахунок меценатів. 

Просвітницько-виховна робота бібліотеки коледжу спрямована на 

вдосконалення індивідуальної, масової та інформаційно-просвітницької 

діяльності шляхом організації літературних вечорів, читацьких конференцій, 

вивчення запитів читачів, оформлення книжкових виставок, популяризації 

літератури, Особливої уваги заслуговує організація роботи студентів з 

самопідготовки шляхом використання інформації на електронних носіях. В 

умовах дистанційного навчання на Googl-диску корпоративної електронної 

пошти розміщена електронна бібліотека.  

Створення сприятливих умов для проживання та навчання – основа 

роботи гуртожитку. Пріоритетними завданнями роботи вихователів та 

студентської ради з мешканцями гуртожитку є формування норм спільного 

проживання та організації дозвілля студентів, сприяння розвитку 

самостійності та норм моралі. Провідними формами виховної роботи в 

гуртожитку є: бесіди-диспути на національно-патріотичну, правову, 

моральну тематику; вечори відпочинку, огляд преси та обговорення газетних 

статей, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних служб 

для молоді, священиками, визначними людьми міста та Коледжу.  

У 2021 році виховна робота в Коледжі проводилася відповідно до 

плану, який поєднував в собі такі основні напрямки: 

– національно-патріотичне виховання; 

– інтелектуально-духовне виховання; 
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– громадсько-правове виховання; 

– моральне виховання; 

– екологічне виховання; 

– трудове виховання; 

– фізичне виховання та формування основ здорового способу 

життя. 

 У зв’язку з дією карантинних обмежень, пов’язаних з вірусною 

хворобою COVID-19 та зважаючи на Постанови Кабінету Міністрів України, 

рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо обмежень масових 

заходів під час дистанційної форми навчання студентів Коледжу виховні 

заходи проводились у онлайн режимі. 

Відповідно до плану виховної роботи у 2021 році в Коледжі були 

проведені наступні заходи: 

26 січня 2021 року – виховна година на тему «Бій під Крутами» – 

провів викладач циклової комісії історії Вознюк Н.В. для студентів І курсу. 

 23 лютого 2021 року – до Дня вшанування пам’яті Героїв Небасної 

Сотні - виховна година «Ціна свободи та боротьби за гідність» - циклова 

комісія історії Вознюк Н.В.; 

24 лютого 2021 року участь студентів у онлайн-читаннях творів 

Великої Лесі 

09 березня 2021 року участь викладачів та студентів коледжу в онлайн-

читаннях творів Великого Кобзаря. 

26 березня 2021 року читання творів Ліни Костенко. 

З 25 березня у рамках проекту «Активні громадяни» спільно з 

партнерами, коледж розпочав розробку ідеї «П’ятниця – перезавантаження», 

основною метою якого є подолання наслідків карантинних обмежень та 

ізоляції під час пандеміїі зробити людей більш фізично активними за 

допомогою спільних вуличних руханок, які проводились щоп’ятниці з травня 

по вересень на відкритому просторі площі Бастіону викладачами циклової 

комісії гімнастики за участю викладачів та студентів коледжу.  
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26 квітня проведені виховні години класними керівниками навчальних 

груп , присвячені 35-роковині Чорнобильської катастрофи. 

Упродовж квітня 2021 року цикловою комісією української мови та 

літератури проводився конкурс на найдовше речення про маму серед 

студентів І та ІІ курсів. Приурочений прийдешньому святу – Дню Матері, 

переможцем якого став студент 23 групи Миханюк Ярослав (210 слів). 

13 травня 2021 року прем’єра вистави «Дивна місіс Севідж» за участю 

студентів та викладачів коледжу. 

19 травня з нагоди 150-ї річниці з дня народження відомого 

українського новеліста Василя Стефаника цикловою комісією української 

мови та літератури організовано зустріч викладачів та студентів коледжу з 

письменником Степаном Процюком. 

З нагоди 160-річчя перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій горі 

поблизу Канева, аматорський театр «Браво» 23 травня 2021 року презентував 

мешканцям села Козина Галицької територіальної громади театральне 

дійство «Тарас говорить крізь віки». 

7 червня 2021 року відбулись святкування з нагоди дня заснування 

коледжу. Урочисті заходи відбулись на різних локаціях коледжу та міста, 

початком святкувань була вулична руханка на території Івано-Франківської 

облдержадміністрації. 

25-27 червня 2021 року студенти спеціальності 242 Туризм пройшли 

навчання навички рятувальників спільно з Гірським рятувальним центром та 

товариством Червоного Хреста України. 15 вересня 2021 року цикловою 

комісією зимових видів спорту та туризму проведено туристичний 

практикум з екскурсійних послуг студентів першокурсників. 

До 30-річниці незалежності України 22 серпня 2021 року організовано 

святковий концерт в с. Козина Галицької територіальної громади. 

Початком нового навчального року 01 вересня 2021 року була святкова 

лінійка, присвячена Дню знань.  
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Починаючи з 09 вересня і до грудня 2021 року в рамках 

Загальнонаціональної програми «Здорова Україна», започаткованої Офісом 

Президента України спільно із Міністерством молоді та спорту, управлінням 

спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації відбувались 

презентації проекту «Активні парки – локації здорової України» показ вправ 

на локаціях підготували та провели викладачі циклової комісії гімнастики та 

студенти коледжу.  

10 вересня 2021 року до Дня фізичної культури і спорту проведені 

заходи: ранкова руханка на території Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації та відкриття студентської спартакіади (міні-футбол, 

перетягування канату, естафета). 

27 вересня 2021 року на виконання вказівки Головного управління 

ДСНС України в Івано-Франківській області було проведено обласні 

тренування тактико-спеціальних навчань на об’єкті з масовим перебуванням 

людей в гуртожитку коледжу. 

28 вересня 2021 року підписано Меморандум про співпрацю між 

Благодійною організацією «Світла Надія», Богородчанським ОТГ та 

коледжем та Угоду про проходження педагогічної практики студентів 

коледжу на базі БО «Світла Надія». 

30 вересня 2021 року проводились заходи з нагоди Дня працівника 

освіти. 

Актуальною у 2021 залишається профілактична робота щодо протидії 

торгівлі людьми. В рамках проекту «Підвищення обізнаності молоді Івано-

Франківської області щодо безмежної міграції та працевлаштування студенти 

коледжу протягом вересня 2021 року брали участь у тренінгу, які проводили 

соціальний педагог Андрухів Н.С. та студенти 31 групи. 

05 жовтня 2021 року цикловою комісією історії (Вознюк Н.В.) 

проведено виховну годину присвячену 80-им роковинам великої трагедії 

Бабиного Яру. 
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13 жовтня 2021 року виховна година на тему «Християнство та 

соціальні мережі» за участю священика церкви Архистратига Михаїла 

о. Івана Гнатюка, та семінариста Івано-Франківської духовної семінарії імені 

священномученика Йосафата Віталія Попика. 

До Дня захисника і захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, 

Дня Козацтва, річниці створення УПА цикловою комісією історії за участю 

студентів коледжу проведено заходи: тематичні виховні години, круглий 

стіл, екскурсії в Музей визвольних змагань та Небесної Сотні, перегляд 

історичних та документальних фільмів, зустріч з учасником бойових дій 

викладачем коледжу Тарасом Дейчаківським. 

26 жовтня 2021 року відбувся І етап конкурсу поезії серед студентів І-

ІІІ курсів, присвяченого Дню української мови та писемності. Участь в якому 

взяло 38 студентів, в номінаціях «Лірика» та «Патріотика». 

09 листопада 2021 року викладачі коледжу та студенти взяли участь в 

написанні ХХІ Всеукраїнського радіо диктанту національної єдності.  

11 листопада 2021 року – участь студентів коледжу в обласному 

конкурсі поезії, присвяченому Дню української мови та писемності. Студент 

коледжу Гайзлер Роман в номінації «Патріотка» зайняв третє місце. 

16 листопада 2021 року – І етап Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені Петра Яцика. 

23 листопада 2021 року – І етап Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка. 

27 листопада 2021 року проведено урок пам’яті «Пам’ятаємо про 

Голодомор». 

28 листопада 2021 року брали участь у Всеукраїнській акції «Запали 

свічку пам’яті». 

Протягом листопада 2021 року проводились батьківські збори; 

6-10 грудня 2021 року в рамках проведення Всеукраїнського тижня 

права: 

- круглий стіл на тему: «Знай свої права та як їх захистити»; 
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- правова вікторина для студентів І курсу «Мої права та обов’язки»; 

- виховна година на тему «Чи існують права без обов’язків»; 

- перегляд відеофільму на тему «Права дитини»; 

- книжкова виставка «Права людини».  

 В організації виховної роботи в закладі освіти особлива роль належить 

класним керівникам навчальних груп. З вересня 2021 року створено 

методичне об’єднання класних керівників навчальних груп, яке очолила 

викладач коледжу Брус В.П. До складу методичного об’єднання входять 27 

молодих та досвідчених класних керівників навчальних груп.  
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Розділ 9. Спортивна робота 

У 2021 році у Коледжі значна увага була приділена розвитку спорту та 

спортивно-масовій роботі. Було проведено традиційні для закладу освіти 

турніри, а саме: 

- турнір з волейболу серед юнаків пам’яті В. Кундельського; 

У 2021 році проводилась Спартакіада серед студентів, у програму якої 

включено 10 видів спорту. У зв’язку з карантином частина змагань 

перенесено на ІІ півріччя.  

Вісім студентів виконали норматив майстра спорту України, 19 

студентів є членами та кандидатами у збірні команди України з різних видів 

спорту. 

Значних результатів досягли студенти коледжу: 

-  Демчишин Руслан (28 гр.) – виборов срібну медаль Кубка світу з 

кікбоксингу; 

- Дорошенко Олександр (12-Б гр.) – виборов срібну медаль на 

чемпіонаті світу з джиу джитсу; 

- Брикіна Ангеліна (21 гр.) – виконала норматив «Майстра спорту 

України міжнародного класу з фрістайлу. 

Станом на 21.12.2021 року в Коледжі навчається: 

– майстер спорту України міжнародного класу – 1; 

– майстер спорту України – 12; 

– кандидат у майстри спорту – 23; 

– спортсмени першого розряду – 54. 

П’ять випускників Коледжу взяли участь у ХХХІІ Олімпійських іграх у 

Токіо, а веслувальниця Людмила Лузан виборола срібну та бронзову медалі; 

Юлія Шуляр у паралімпійських іграх у класі Т20 виборола срібну 

винагороду. 

У 2021 році в Коледжі працювало 52 відділення підвищення спортивної 

майстерності, які охопили спортивно-масовою роботою 100% студентів. 

Навчально-тренувальні заняття у відділеннях підвищення спортивної 
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майстерності проводили 40 кваліфікованих викладачів серед яких 

3 викладачі мають спортивне звання «Заслужений тренер України» та 5 

«Заслужених працівників освіти». 

Робота відділень підвищення спортивної майстерності є продуктивною, 

про що свідчать результати участі студентів Коледжу в спортивних 

змаганнях різного рівня, включаючи міжнародні. 

У 2021 році 3 збірні команди Коледжу (баскетбол – юнаки, волейбол – 

юнаки, футзал – юнаки) брали участь у змаганнях І ліги чемпіонату України з 

вказаних видів спорту. 

У зв’язку з карантином не було проведено ряд змагань, в тому числі 

традиційній турнір з плавання пам’яті В.А. Гері. та змагання з легкої 

атлетики. 
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Розділ 10. Матеріально-технічне забезпечення  

освітнього процесу 

Для провадження освітнього процесу Відокремлений структурний 

підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України» у повній 

мірі забезпечений достатньою матеріально-технічною базою і є одним із 

кращих закладів освіти України, які готують фахівців спеціальності 017 

Фізична культура і спорт, 242 Туризм. Усі будівлі та споруди Коледжу 

відповідають санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам. Доступ до 

всіх приміщень обладнаний для людей з маломобільністю. В умовах 

карантину Коледж та його структурні підрозділи підготовлені до освітнього 

процесу за усіма санітарно-епідеміологічними нормами, встановленими 

головним санітарним лікарем України та комісією техногенних катастроф. 

 Матеріально-технічна база Коледжу включає:  

– навчальний  корпус на 840 студентів загальною площею 3460,1м2 , в тому 

числі гімнастична зала 349,9 м2 та актова зала 210,7 м2; 

– плавальний басейн загальною площею 1699,5 м2, в тому числі зала 

боротьби площею 98,2 м2; 

– легкоатлетичний манеж з біговою доріжкою 150 м, загальною площею 

3558,7 м2, в тому числі зала важкої атлетики площею 114,8 м2;  

– гуртожиток для студентів на 640 місць загальною площею 7236,8 м2, у 

тому числі зала боксу площею 119,89 м2; 

– відкриті спортивні майданчики загальною площею 5913,5 м2 в тому числі 

поле для легкоатлетичних метань площею 1995 м2, три майданчики з 

синтетичним покриттям площею 2772 м2, стрілецький тир – 397,5 м2, 

майданчик з гумовим покриттям – 749 м2. 

Загальна площа усіх критих і відкритих споруд складає 21868,6 м2, а 

навчальна площа – 6665,9 м2. У перерахунку на одного студента відділення 

денного навчання, навчальна площа становить 11,11 м2. Усі начальні та 

навчально-тренувальні приміщення, гуртожиток забезпечені дезінфекторами, 
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урнами для збору використаних масок, місцями для розміщення 

інформаціїпро небезпеку зараження COVID-19. 

В закладі освіти ведеться постійна робота, спрямована на 

удосконалення матеріально-технічної бази Коледжу, а саме: 

– комп’ютеризація освітнього процесу, виробничої та педагогічної 

діяльності; 

– забезпечення освітнього процесу необхідним спортивним 

інвентарем та обладнанням, навчально-методичною літературою, технічними 

засобами навчання; 

– покращення житлово-побутових умов та роботи студентської 

їдальні, створення необхідних умов для змістовного відпочинку студентської 

молоді. 

 Для потреб студентів та викладачів Коледжу є достатня кількість 

комп’ютерів, які об’єднанні в локальну мережу. 

 В Коледжі є достатня кількість комп’ютерних класів, яка забезпечує 

потреби освітнього процесу (особливо в період дистанційного навчання). 

Також функціонує кабінет комп’ютерного друку. В ході проведення 

навчальних занять застосовуються мультимедійні системи. Викладачі і 

студенти Коледжу мають вільний доступ до мережі Інтернет. 

 При підготовці будівель та споруд Коледжу до нового 2021-2022 

навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період були розроблені та 

затверджені заходи, які виконані у зазначені терміни. 

 Будівлі та споруди освітнього закладу були допущені до експлуатації 

актами прийому, підписані керівниками санепідемстанції, управління 

надзвичайних ситуацій, усіх комунальних служб. З усіма комунальними 

службами погоджено ліміти поставки природного газу, води, теплової та 

електричної енергії, укладено відповідні угоди. 

 ОКП «Івано-Франківським обласним бюро технічної інвентаризації» 

виготовлено технічний паспорт на всі будівлі та споруди навчально-

спортивної бази Коледжу. 
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 У 2021 році було виконано значний обсяг господарських робіт 

практично на усіх об’єктах, а саме: 

Навчальний корпус 

1. Виконані заплановані ремонтні роботи сходових кліток, 

вестибюлю, їдальні, коридорів, аудиторій, адміністративних приміщень в 

повному обсязі; 

2. Проведена заміна електричних кабелів 0,4 кВт від старої 

трансформаторної підстанції до нової електрощитової довжиною 85 метрів в 

комплексі; 

3. Виконано ремонтні роботи санітарних вузлів (жіночий, 

чоловічий) та оздоблювальні роботи; 

4. В комунальних службах на новий навчальний рік оформлено 

санітарно-технічний паспорт будівель; 

5. Виконано брущате покриття дворового фасаду коледжу; 

6. Виконано планову перевірку приладів обліку теплової та 

електричної енергії; 

7. Проведено випробовування зовнішніх та внутрішніх 

трубопроводів опалення та повну заміну запірної арматури; 

8. Додатково придбано первинні засоби пожежогасіння в кількості 

18 шт., та виконано повну перезарядку вогнегасників в усіх приміщеннях 

будівлі. 

Плавальний басейн 

1. Виконано ремонтні роботи вестибюлю, дешевих та роздягалень 

будівлі в повному обсязі. 

2. Проведено профілактичні ремонт обладнання паливної на 

природному газі. 

2. Виконано роботи по випробуванню системи очистки води. 

3. Проведено ремонт приміщення циклової комісії плавання. 

4. Проведено профілактичні роботи ШРП з частковою заміною 

обладнання. 
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5. В комунальних службах оформлено санітарно-технічний паспорт 

будівлі. 

6. Виконано часткову заміну деталей циркуляційних насосів. 

7. Виконано повну перезарядку вогнегасників в кількості 6 шт. 

Легкоатлетичний манеж 

1. Для влаштування додаткових роздягалень встановлено модульні 

приміщення з підведенням трубопроводів каналізації, водопроводу та 

електричної енергії. 

2. Згідно припису виконано перевірку приладів обліку електричної 

енергії. 

3. Виконано випробування трубопроводів опалення із частковою 

заміною запірної арматури. 

4. Виконані ремонтні роботи аудиторій, роздягалень, вестибюлю та 

санвузлів. 

5. Встановлено та проведено заміну світильників в кількості 18 

штук для освітлення основного спортивного ядра манежу. 

6. Виконано повну перезарядку вогнегасників в усіх приміщеннях. 

7. В повному обсязі виконано заміри опору електрообладнання в 

манежі. 

8. Оформлено санітарно-технічний паспорт будівлі. 

9. Виконані роботи по благоустрою території прилеглої до манежу. 

10. Проведено реконструкції сектору для стрибків в довжину. 

Гуртожиток 

1. В ОКП  «Івано-Франківське обласне бюро технічної 

інвентаризації виготовлено технічний паспорт будівлі гуртожитку в повному 

обсязі. 

2. До початку навчального року виготовлено санітарно-технічний 

паспорт будівлі гуртожитку. 

3. Виконано повну  перезарядку вогнегасників в житлових блоках 

гуртожитку. 
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4. Виготовлені та встановлені схеми евакуації з житлових блоків у 

випадку пожежі. 

5. До початку опалювального сезону виконано випробування 

трубопроводів опалення з частковою заміною запірної арматури. 

6. Укладені договори з організаціями на оренду приміщень. 

7. Згідно припису проведено заміну в електричних шафах 

трансформаторів струму в кількості 6 (шість) шт. 

8. Згідно припису виконано повірку приладів обліку електричної 

енергії в кількості 2 шт. 

9. Згідно термінів виконано повірку приладу обліку теплової 

енергії. 

10. Виконано ремонті роботи в повному обсязі в житловому блоці 9Б 

із заміною світильників та меблів. 

11. Виконано ремонті роботи приміщень ізолятора в повному обсязі 

(оздоблювальні роботи, облицювання стін плиткою, підлога з ламінату, 

душова кабіна, комплектація меблями). 

12. Виконані роботи по облицюванню плиткою сходових площадок і 

маршів двох сходових кліток. 

13. Виконані ремонті роботи козирка входу в будівлю гуртожитку з 

відведенням водостічних жолобів та труб, а також встановлено емблему 

навчального закладу. 

14. Завершені роботи по реконструкції готельних блоків 2В, 2Г 

(кожний блок має 8 кімнат, 8 санвузлів, 8 бойлерів для підігріву води). 

15. В тепловому вузлі проведено заміну запірної арматури і 

лічильника обліку теплоносія. 
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Розділ 11. Фінансово-господарська діяльність 

Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий 

коледж фізичного виховання Національного університету фізичного 

виховання і спорту України» є державним вищим закладом освіти який 

здійснює свою діяльність за бюджетною програмою:  2201420 «Підготовка 

кадрів закладами фахової передвищої освіти» та 2201190 «Виплата 

академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».  

Джерелами надходження коштів до закладу освіти є: державні видатки 

на підготовку спеціалістів згідно з контрольними цифрами прийому; 

державне фінансування цільових освітніх програм; плата за надання освітніх 

послуг, доходи від господарської діяльності; платежі за оренду площ і 

ресурсів коледжу; доходи від продажу власного майна та благодійні внески 

від юридичних та фізичних осіб.  

Спеціальний фонд формується за рахунок: власних надходжень 

навчального закладу від надання платних послуг, з коштів, отриманих за 

надання платних освітніх послуг та коштів отриманих від здійснення 

господарської діяльності. Відповідно до “Переліку платних послуг, які 

можуть надаватися державними навчальними закладами”, затвердженого 

Постановою КМУ від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності» коледж надає наступні послуги:  

- підготовка здобувачів освіти понад державне замовлення в межах 

ліцензованого обсягу прийому (на умовах контракту з фізичними та 

юридичними особами);  

- здавання в оренду нежилих приміщень;  

- проживання в студентських гуртожитках;  

- проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та 

спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до 
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діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного 

та місцевих бюджетів; 

- надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та 

обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до 

діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного 

та місцевих бюджетів; 

- організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів 

(у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-

технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними 

планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів 

загального фонду державного та місцевих бюджетів тощо.  

У 2021 році загальна сума надходження до закладу освіти склала               

42308,4 тис. грн.,  у тому числі: 

- фінансування із загального фонду державного бюджету -  35692,8 тис. 

грн., що у порівнянні із 2020 роком (29897,9 тис. грн.) більше на 16,2 %,  

- надходження до спеціального фонду державного бюджету                 

6150,0 тис. грн. що у порівнянні з 2020 роком (5462,9 тис. грн.) більше на               

11,2 %, 

-  благодійні внески 465,6 тис. грн.  

Фінансово-господарська діяльність коледжу здійснювалась у межах 

єдиного кошторису доходів та витрат на 2021 рік та штатного розпису 

затвердженого Міністерством освіти і науки України.  

Видатки закладу освіти здійснюється за рахунок загального і 

спеціального фондів державного бюджету.  

Відповідно до затвердженого кошторису по  загальному фонду на суму 

35692,8 тис. грн. у 2021 році проводяться видатки:  

- на заробітну плату з нарахуваннями – 30785,9 тис. грн..; 

- на стипендії – 2471,0 тис. грн.;  

- на виплату компенсації  харчування дітям сиротам -  221,5 тис. грн.;  

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2105,7 тис. грн.;  
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