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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
первинної акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт
зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт
за тертим (бакалаврським) рівнем
у Луцькому педагогічному коледжі
Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах» та відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної
експертизи» від 07.05.2019 № 424-л у Луцькому педагогічному коледжі
працювала експертна комісія у складі:
Круцевич
Тетяна Юріївна

завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання Національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктор наук з
фізичного виховання і спорту, професор, голова
комісії:

Осіпцов
Андрій Валерійович

завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та
здоров’я людини Маріупольського державного
університету, доктор педагогічних наук, професор.

У період з 27.05.2019 по 29.05.2019 експертна комісія розглянула подані
документи та провела перевірку освітньої діяльності безпосередньо в Луцькому
педагогічному коледжі щодо підготовки бакалаврів за освітньо-професійною
програмою Фізична культура і спорт зі спеціальності 017 Фізична культура і
спорт галузі знань 01 Освіта / Педагогіка з ліцензованим обсягом 60 осіб.
Експертизу проведено відповідно до законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978, від
30.12.2015 № 1187, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 13.06.2012 № 689 та інших нормативних та законодавчих
документів.
Перевірку проведено за такими напрямами:
- достовірність інформації акредитаційної справи, поданої до
Міністерства освіти і науки України разом із заявою про акредитацію;
- наявність документів, що регламентують діяльність Луцького
педагогічного коледжу, відповідність діяльності закладу вищої освіти
встановленим законодавчим та державним нормативним документам, вимогам
щодо кадрового, навчально-методичного, інформаційного, організаційного та
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матеріально-технічного забезпечення підготовки здобувачів за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт зі спеціальності 017 Фізична
культура і спорт галузі знань 01 Освіта / Педагогіка;
якість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Фізи
культура і спорт зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
Висновок. Експертна комісія зазначає, що інформація, подана до
Міністерства освіти і науки України на період проведення акредитаційної
експертизи, є об ’єктивною, достовірною і такою, що відповідає стану справ у
закладі вищої освіти.
1. Загальна характеристика закладу вищої освіти і спеціальності
017 Фізична культура і спорт
Луцький педагогічний коледж заснований у 1939 році як педагогічна
школа для підготовки вчителів початкових класів. У 1944 році навчальний
заклад було реорганізовано в педагогічне училище, у 2003 - у Луцький
педагогічний коледж (розпорядження Волинської обласної державної
адміністрації від 24.07.2003 № 288, рішення Волинської обласної ради від
03.10.2003 № 7/23). У 1954 році було відкрито відділення «Дошкільне
виховання», у 1957 - «Музичне виховання», у 1999 - «Фізичне виховання». За
79 років діяльності заклад вищої освіти підготував понад 20 тисяч фахівців для
освітніх установ Волині.
Луцький педагогічний коледж є самостійною установою обласної
комунальної форми власності, його засновник - Волинська обласна рада.
Коледж готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст,
освітнього ступеня бакалавр за денною (очною) формою навчання та освітнього
ступеня бакалавр за заочною формою навчання, яка відкрита з 2006 року за
напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта, з 2011 - за напрямом
підготовки 6.010101 Дошкільна освіта, з 2017 - за спеціальністю 017 Фізична
культура і спорт.
Надання освітніх послуг у сфері вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до підготовки бакалавра та молодшого спеціаліста здійснюється
відповідно до наказу МОН України від 06.10.2016 № 1441л.
Сьогодні підготовка фахівців у коледжі здійснюється за такими
спеціальностями
(напрямами
підготовки)
та
освітньо-професійними
програмами:
Підготовка бакалаврів:
6.010101 Дошкільна освіта / 012 Дошкільна освіта - 120 осіб;
6.010102 Початкова освіта / 013 Початкова освіта - 120 осіб;
6.020204 Музичне мистецтво / 025 Музичне мистецтво - ЗО осіб;
017 Фізична культура і спорт - 60 осіб.
Підготовка молодших спеціалістів:
5.01010201 Початкова освіта /013 Початкова освіта - 180 осіб;
5.01020101 Фізичне виховання* /017 Фізична культура і спорт - 30 осіб;
5.02020401 Музичне мистецтво* / 025 Музичне мистецтво - 30 осіб.
За останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості
абітурієнтів, які бажають навчатися в коледжі. Свідченням цього є щорічний
високий конкурс при вступі.
»
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Викладання всіх навчальних дисциплін та вся освітня документація в
коледжі ведуться державною мовою.
Директор коледжу Бойчук Петро Микитович, кандидат педагогічних
наук, доцент, заслужений працівник освіти України, працює в закладі вищої
освіти з 1987 року викладачем психології, з 1990 - заступником директора з
навчальної роботи. У 2007 році призначений на посаду директора (рішення
Волинської обласної ради від 06.03.2007 № 9/20, наказ управління освіти і
науки Волинської обласної державної адміністрації від 26.03.2007 № 62-к).
Основними установчими документами, які забезпечують діяльність
коледжу, є:
1.
Ліцензія - наказ МОН України від 06.10.2016 № 1441л.
2.
Сертифікати:
6.010102
Початкова освіта: НД-ІІ № 0376358 (рішення АК від 30.06.20
протокол № 117) до 01.07.2025 / 013 Початкова освіта: НД № 0387599 (рішення
АК від 30.06.2015, протокол № 117) до 01.07.2025;
6.010101
Дошкільна освіта: НД-ІІ № 0376357 (рішення АК від 30.06.20
протокол № 117) до 01.07.2025 /012 Дошкільна освіта: НД № 0387598 (рішення
АК від 30.06.2015, протокол № 117) до 01.07.2025;
6.020204
Музичне мистецтво: НД-ІІ № 0376359 (рішення АК
30.06.2015, протокол № 117) до 01.07.2025 / 025 Музичне мистецтво:
НД № 0387600 (рішення АК від 30.06.2015, протокол № 117) до 01.07.2025;
5.01010201 Початкова освіта: НД-І № 0370055 (рішення АК від
03.06.2014, протокол № 109) до 01.07.2019 / 013 Початкова освіта: КК №
03001758 (рішення АК від 03.06.2014, протокол № 109) до 01.07.2019;
5.02020401 Музичне мистецтво*: НД-І № 0370056 (рішення АК від
03.06.2014, протокол № 109) до 01.07.2019 / 025 Музичне мистецтво:
КК № 03001759 (рішення АК від 03.06.2014, протокол № 109) до 01.07.2019;
5.01020101 Фізичне виховання*: КК № 03002874 (рішення АК від
12.06.2018, протокол № 130) до 20.06.2018 / 017 Фізична культура і спорт:
КК №03006533 (рішення АК від 12.06.2018, протокол № 130) до 01.07.2028;
3.
Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи А01
№003621.
4.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру ВНЗ
України від 12.02.2009 № 03-Д-463.
5.
Довідка АА № 690189 з ЄДРПОУ.
6.
Архівна довідка про відкриття педагогічної школи в м. Луцьку від
12.06.2008 № 5/5/1-22.
7.
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації «Про
реорганізацію Луцького педагогічного училища ім. Ярослава Галана в Луцький
педагогічний коледж» від 24.07.2003 № 288.
8.
Статут Луцького педагогічного коледжу (нова редакція),
затверджений розпорядженням Волинської обласної ради від 22.02.2017 № 25.
До акредитаційної справи додаються відомості про право здійснення
освітньої діяльності, розміщені на сайті Міністерство освіти і науки України.
Основними документами, які регламентують діяльність Луцького
педагогічного коледжу, є Правила внутрішнього розпорядку, Положення про
організацію освітнього процесу, Положення про кафедри, Положення про
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педагогічну раду, Положення про науково-методичну раду, посадові обов’язки
працівників коледжу.
Зараз у Луцькому педагогічному коледжі функціонує 4 відділення
підготовки фахівців: «Початкове навчання», «Дошкільне виховання», «Фізичне
виховання», «Музичне виховання». На відділенні «Фізичне виховання»
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр
(денна (очна) та заочна форми навчання) та освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст (денна форма навчання).
Структурними підрозділами педагогічного коледжу є 8 кафедр, у складі
яких працює 218 викладачів з відповідною фаховою освітою (наказ про
створення кафедр на 2018-2019 навчальний рік від 20.08.2018 № 57).
У коледжі навчається 1730 студентів, з них - 1425 осіб на денній (очній)
формі (станом на 01.03.2019 року). На освітньо-професійній програмі Фізична
культура і спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт освітнього
ступеня бакалавр на денній формі навчається 45 осіб, на заочній - 48 осіб.
Висновок. Експертна комісія зазначає, що Луцький педагогічний коледж
має всі необхідні установчі та реєстраційні документи для здійснення
освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства України. Зауважень
контролюючих державних органів за період підготовки фахівців експертною
комісією не виявлено. Представлені документи та матеріали відповідають
державнгш вимогам до вищої освіти.
2. Формування контингенту здобувачів освіти, які навчаються за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт
Прийом студентів до Луцького педагогічного коледжу проводиться
відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України і
Правил прийому до Луцького педагогічного коледжу, які щорічно
розробляються приймальною комісією закладу, затверджуються директором та
педагогічною радою.
Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок коштів
обласного бюджету. Регіональне замовлення з прийому абітурієнтів
виконується щорічно.
Організацію прийому вступників до закладу вищої освіти здійснює
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника. Головою
приймальної комісії є директор.
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію
закладу вищої освіти, затвердженим педагогічною радою закладу відповідно до
Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015
№ 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 04.11.2015
№ 1353/27798 зі змінами (наказ Міністерства освіти і науки України від
06.06.2016 № 622, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від
14.06.2016 № 860/28990). Положення про приймальну комісію Луцького
педагогічного коледжу оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої
освіти. Приймальна комісія відображає свою діяльність у протоколах та
щорічно звітує про результати прийому на педагогічній раді.
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Для роботи приймальна комісія забезпечена документацією, оформленою
відповідно до вимог (наказ МОН України від 13.02.2019 № 179).
Педагогічні працівники коледжу здійснюють профорієнтаційну роботу
серед випускників закладів загальної середньої освіти області:
щорічно в коледжі проводяться Дні відкритих дверей;
розповсюджуються інформаційні бюлетені, у яких розміщена
інформація про освітньо-професійні програми, спеціальності, форму та терміни
навчання;
педагогічні працівники та творчі групи студентів систематично
здійснюють агітаційні поїздки в заклади загальної середньої освіти;
на сайті закладу (www.lpc.org.ua) розміщено інформацію про
коледж, його структуру, особливості підготовки майбутніх фахівців, освітню
діяльність. У рубриці «Приймальна комісія» подаються правила прийому,
обсяги регіонального замовлення, протоколи приймальної комісії, програми
творчих конкурсів, розклад вступних випробувань, рейтингові списки, накази
про зарахування.
У таблиці 2.1. представлено показники формування контингенту
студентів за освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт за
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
Таблиця 2.1.
Показники формування контингенту студентів
за освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт
_______за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт _____
№ з/п
1.
2.

3.

'4 .

Показники
Ліцензований обсяг підготовки
Прийнято на навчання всього (осіб)
•
денна форма
у тому числі за державним замовленням:
•
заочна форма
у тому числі за державним замовленням:
•
нагороджених медалями або тих, що мають свідоцтва з
відзнакою:
•
таких, які пройшли дострокову підготовку і
профорієнтацію:
•
зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені
договори на підготовку:
Подано заяв на одне місце за формами навчання:
•

денна

•

інші форми (заочна)

Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення
•
денна
•
інші форми (заочна)
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих
на скорочений термін навчання на:
•
денну форму
•
інші форми (заочна)
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2017
60
44
21
21
23
15
-

2018
60
51
25
23
26
15
"

-

-

66
1,1
39
1,3
27
0,9
1,7
1,6
1,8

70
1,2
44
1,5
26
0,9
1,8
1,8
1,7

23

26

23

26
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Висновок. Проведений аналіз формування контингенту студентів
показав, що викладачі коледжу проводять активну профорієнтаційну роботу
серед випускників закладів загальної середньої освіти. Результати аналізу
поданих матеріалів вказують на достатню ефективність формування
якісного складу студентів та відповідність вектору профорієнтаційної
політики освітнього закладу потребам регіону у фахівцях вказаного профілю.
Зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи сприяють успішному
формуванню контингенту студентів за освітньо-професійною програмою
Фізична культура і спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт у
межах ліцензованого обсягу.
3.
Зміст підготовки здобувачів освіти
за освітньо-професійною
програмою Фізична культура І спорт
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
Освітній процес із підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня за
освітньою програмою Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична
культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка забезпечений необхідними
нормативними документами й організовано відповідно до:
- Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145-VIII;
- Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року №1556-VII;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
- Рамки кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The
Framework of Qualifications for European Higher Education Area, FQ-ENEA);
Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (European
Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF - LLL);
- Національної рамки кваліфікацій;
- Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015 року
№ 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016
навчальний рік»;
- Листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 № 1/9-126
«Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних
планів у 2015/2016 навчальному році»;
- «Положення про організацію освітнього процесу в Луцькому
педагогічному коледжі» та інших нормативних документів, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка здійснюється
відповідно до:
освітньо-професійної програми підготовки фахівця, затвердженої
науково-методичною радою Луцького педагогічного коледжу в установленому
порядку;
навчального плану підготовки бакалавра, розробленого на основі
освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт підготовки фахівців
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спеціальності 017 Фізична культура і спорт;
навчальних та робочих програм усіх дисциплін підготовки
бакалавра;
робочих навчальних програм практичної підготовки бакалавра, а
саме: виробничої практики (пропедевтична практика, пробна педагогічна
практика, тренерська практика, практика в літніх оздоровчих закладах,
переддипломна (безперервна) практика; навчальної практики (зимовий і літній
табірні збори).
тематики курсових робіт, методичних вказівок для їх підготовки,
оформлених у друкованому та електронному варіантах;
інформаційно-методичного забезпечення (підручники, посібники,
спеціальна література з професійно орієнтованих дисциплін;
мережі Інтернет як джерела інформаційних ресурсів.
Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт спеціальності
017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка розроблена
проектною групою Луцького педагогічного коледжу відповідно до вимог МОН
України та затверджена педагогічною радою Луцького педагогічного коледжу.
Основною метою освітньо-професійної програми є професійна підготовка
висококваліфікованих фахівців для галузі фізичної культури і спорту, які
спроможні: застосовувати на практиці знання новітніх технологій спортивної
підготовки з різними категоріями населення; знання сучасних оздоровчих
технологій, сучасних форм рекреаційно-оздоровчої діяльності у фізичній
рекреації, їх типології, регіональної специфіки та особливостей; володіння
технологіями оцінювання ефективності інноваційної діяльності у галузі
фізичної культури та спорту; знання методики побудови занять з фізичного
виховання в умовах Нової української школи; уміння планувати та проводити
різні форми масових фізкультурно-оздоровчих заходів; уміння оцінювати
рівень навантаження за об’єктивними і суб’єктивними ознаками; уміння
оцінювати фізичні можливості людей з особливими потребами; знання
сучасних підходів до програмування занять оздоровчої спрямованості та ін.
Обсяг освітньої програми 240 кредитів ЕСТ8.
Навчальний план підготовки бакалаврів розроблено на основі освітньої
програми, яка підготовлена кафедрою фізичного виховання (для денної та
заочної форм навчання). Навчальний план погоджений науково-методичною
радою та затверджений педагогічною радою коледжу. У ньому визначено
перелік нормативних дисциплін та дисциплін за вибором закладу вищої освіти і
студентів, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних
занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми і засоби проведення
поточного і підсумкового контролю. У навчальному плані відображено також
обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Усі дисципліни викладено в
належному обсязі годин.
Програми з нормативних та вибіркових дисциплін розроблено
викладачами кафедр, ухвалено науково-методичною радою коледжу та
затверджено заступником директора з навчальної роботи. У робочих
навчальних програмах з кожної дисципліни представлено зміст тем,
послідовність та організаційно-методичні форми їх вивчення, обсяг часу на
різні види навчальної роботи, загальні та фахові компетентності, якими
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повинен оволодіти студент під час вивчення навчальних дисциплін, включено
перелік рекомендованої літератури, критерії оцінювання знань, набутих
компетентностей та засоби їх діагностики тощо.
Постійно оновлюються та поповнюються комплекси навчальнометодичного забезпечення дисциплін, що включають лекції, опорні конспекти,
інструкції до семінарських, практичних занять, лабораторних робіт, списки
рекомендованої літератури для підготовки до занять. Відповідно до вимог часу
до комплексів входять електронні методичні посібники, комп’ютерні програми
контролю знань.
Відповідно до робочих програм підготовки бакалаврів за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для студентів з
кожної дисципліни передбачено самостійну роботу, специфіка виконання якої
розглядається у методичних вказівках, поданих у робочих навчальних
програмах з навчальних дисциплін. У методичних вказівках до підготовки
семінарських та практичних занять
також представлені завдання до
самостійної роботи та приклади їх виконання, питання для самоконтролю,
завдання та питання, що виносяться на залік/іспит. Інформаційні пакети ЄКТС
з кожної навчальної дисципліни представлені в електронній бібліотеці
Луцького педагогічного коледжу в рубриці «Бакалавр. Фізична культура і
спорт»
за
посиланням:
http://lpk.ucoz.ua/index/bakalavr_fizichna_kultura_i_sport/0-71.
Здобувані вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт одержують не лише
теоретичну, а й практичну підготовку. Навчальним планом передбачено 7 видів
практики. Відповідно до освітньо-професійної програми Фізична культура і
спорт, до навчального плану спеціальності 017 Фізична культура і спорт
студенти проходять такі види практики: навчальну (зимовий табірний збір,
літній табірний збір) та виробничу (пропедевтична, пробна педагогічна,
тренерська, переддипломна) практики. До кожного виду практики розроблено
програми практики.
Графік освітнього процесу складений і затверджений відповідно до вимог
і передбачає всі види навчальної роботи та практики. Порушень графіка
освітнього процесу не виявлено.
Розклад навчальних занять складено на основі робочих навчальних
планів. Тижневе навчальне навантаження студентів відповідає встановленим
нормам.
Управління і контроль за освітнім процесом, виконанням навчальних
планів і програм систематично здійснюють директор, його заступники
(з навчальної, навчально-виробничої та виховної роботи), завідувачі відділень,
завідувачі кафедр, куратори академічних груп.
Виконання навчальних планів і програм, стан викладання навчальних
дисциплін, питання впровадження нових інноваційних технологій, результати
успішності студентів та відвідування ними навчальних занять аналізуються на
засіданнях педагогічної, науково-методичної рад, адміністративних нарадах,
засіданнях кафедр тощо.
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Висновок. Експертна комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт за спеціальністю
017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка в Луцькому
педагогічному коледжі відповідає державним вимогам щодо акредитації
освітніх програм. Освітньо-професійна програма Фізична культура і спорт
відповідає стандартам вищої освіти, особливостям професійної діяльності та
потребам регіону у кваліфікованих фахівцях цієї галузі. Усі дисципліни
навчального плану, навчальна і виробнича практика забезпечені програмами,
які повністю відповідають нормативним документам.
4. Організаційне, навчально-методичне та Інформаційне забезпечення
освітнього процесу за освітньо-професійною програмою Фізична культура
і спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу
за освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт спеціальності
017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта / Педагогіка відповідає
вимогам Міністерства освіти і науки України і нормативним документам
(Законам України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу
освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Положенню про організацію
освітнього процесу в Луцькому педагогічному коледжі, Статуту Луцького
педагогічного коледжу).
Уся навчально-методична робота коледжу планується на перспективу,
навчальний рік, семестр. Перспективи діяльності Луцького педагогічного
коледжу визначені у Стратегії розвитку навчального закладу на 2012-2021 роки.
Її положення спрямовані на вирішення пріоритетних завдань щодо підвищення
якості підготовки педагогічних кадрів для освітніх закладів Волинської області.
Коледж є базовим закладом вищої освіти для ЗВО І-ІІ рівнів акредитації
Волинської області. У ньому організовується науково-методична робота з
викладачами та студентами коледжів, технікумів, училищ області. Згідно з
планом роботи викладачами кафедр проводяться відкриті заняття, виховні
заходи з метою вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду,
застосування нових технологій навчання і виховання студентів.
Підвищенню професійної компетенції викладачів сприяє апробація
науково-методичних праць на базі закладів загальної середньої освіти міста,
участь у наукових конференціях та науково-методичних семінарах, які
проводяться у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки, Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, у
закладах вищої освіти як в Україні, так і за її межами (Польща, Литва,
Словаччина, Канада).
Основними формами науково-методичної роботи в коледжі є:
конференції, науково-практичні семінари, семінари-практикуми, проблемні
семінари, творчі групи, наукові дискусії, консультації з науковцями, круглі
столи, школа молодого викладача, консультації-практикуми, фестивалі
педагогічних ідей, тренінги, презентації педагогічних новинок, творчі
лабораторії та майстерні, дебати, ділові ігри, майстер-класи, виставки-ярмарки,
взаємовідвідування занять, наукові подорожі та екскурсії, робота з
обдарованими студентами та ін.
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Навчально-методичне забезпечення освітньо-професійної програми
фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт ведеться
за такими напрямами: написання монографій, навчально-методичних
посібників, методичних вказівок до вивчення дисциплін, розробка
інтерактивних комплексів навчальних дисциплін; використання інформації
Шетеї;, відеофільмів, наочних посібників; створення власних навчальнометодичних засобів електронного призначення (опорних конспектів навчальної
дисципліни, електронних посібників, тестів для оцінювання знань студентів
тощо). Наукові роботи студентів та викладачів коледжу займають призові місця
на конкурсах наукових праць різного рівня.
Упродовж 2014-2018 років у Луцькому педагогічному коледжі проведено
ряд науково-практичних конференцій різного рівня: міжнародних - З,
всеукраїнських - 4, обласних - 5, міжвузівських - 12, студентських - 3.
Основою організаційної та науково-дослідницької роботи викладачів
кафедр, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньопрофесійної програми Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична
культура і спорт є система роботи, спрямована на вдосконалення форм
педагогічної діяльності, формування творчої особистості, пошук нових моделей
організації освітнього процесу.
Поетапність, структурна чіткість і змістова насиченість освітнього
процесу в коледжі, врахування його специфіки та наближеність до умов
майбутньої професійної діяльності здійснюється за рахунок оволодіння
студентами ґрунтовних знань, умінь та навичок з курсового проектування.
Викладачі коледжу здійснюють навчально-методичне забезпечення
дисциплін навчального плану освітньо-професійної програми фізична культура
і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт, яке формується як
навчально-методичні комплекси дисциплін в електронному та друкованому
вигляді, що містить: змістові модулі дисципліни; робочу програму дисципліни;
конспекти лекцій; методичні вказівки до практичних і семінарських занять;
тематику та методичні вказівки до виконання курсових робіт (якщо
передбачено навчальним планом); методичні вказівки до самостійної роботи
студентів; питання для підсумкового контролю знань, заліку або іспиту; пакет
завдань та тестів комплексної контрольної роботи (ККР) із дисципліни для
визначення рівня залишкових знань студентів; додаткові матеріали, до складу
яких входять: список рекомендованої літератури, робочі зошити, інструкції з
використання ПЕОМ та Інтернету.
Студенти мають змогу користуватися багатогалузевим фондом
бібліотеки, що нараховує понад 46 тис. одиниць професійно орієнтованих
видань, довідкової та картографічної літератури. Спеціальність 017 Фізична
культура і спорт забезпечена достатньою кількістю періодичних видань:
«Початкова школа», «Рідна школа», «Педагогіка і психологія», «Освіта»,
«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», «Фізичне
виховання в сучасній школі», «Фізична культура та здоров’я», «Теорія та
методика фізичного виховання», «Імідж сучасного педагога», «Фізичне
виховання в школах України», «Інформатика в школі», «Здоров’я та фізична
культура», «Біологія і хімія в сучасній школі», «Початкове навчання та
виховання» тощо.
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Також студенти коледжу мають можливість користуватися електронною
бібліотекою (http://lpk.ucoz.ua/), де розміщені електронні матеріали навчального
призначення, та інформаційними навчально-методичними матеріалами
Всесвітньої мережі Інтернет.
Студенти та викладачі мають можливість користуватися пошуковими
можливостями наукометричних баз даних Web of Science та Scopus у бібліотеці
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (наданий
доступ від 26.11.2018).
Педагогічні працівники та студенти мають цілодобовий доступ до
інформаційно-комунікаційних ресурсів мережі Інтернет завдяки достатній
кількості відповідного технічного обладнання в бібліотеці, електронній
бібліотеці, у навчальних аудиторіях, на кафедрах, у гуртожитку.
До мережі коледжу підключено 160 користувачів ПК, 81 з них - в
обладнаних сучасною технікою комп’ютерних лабораторіях, решта - в інших
приміщеннях коледжу, де мають можливість працювати студенти.
Висновок. У результаті експертного контролю встановлено, що
організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього
процесу в Луцькому педагогічному коледжі відповідає нормативним вимогам
щодо акредитації бакалаврів освітньо-професійної програми Фізична культура
і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
5. Кадрове забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною
програмою Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і
спорт
Професійну підготовку бакалаврів фізичної культури і спорту
забезпечують педагогічні працівники з науковими ступенями, вченими
званнями та базовою освітою, необхідною для організації якісної роботи зі
студентами освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт
спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Загальне виконання навчального
плану забезпечує 28 викладачів, серед яких: заслужений вчитель України - 1
(відповідно до п. 29 Ліцензійних умов від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018) прирівнюється до
вченого звання доцент), заслужений тренер України з вільної боротьби - 1
(відповідно до п. 29 Ліцензійних умов від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018) прирівнюється до
вченого звання професор), заслужений працівник фізичної культури і спорту
України - 1, доктор наук - 1, професор - 1, доценти - 5, кандидати наук - 15.
Серед викладачів, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною
програмою Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і
спорт, 16 викладачів вищої категорії з педагогічними званнями: викладачметодист - 5 осіб, старший викладач - 6.
Керівництво підготовкою студентів за освітньо-професійною програмою
Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт здійснює
кафедра фізичного виховання, викладачі якої мають фахову освіту, науковий
ступінь відповідно до спеціальності, достатній досвід практичної діяльності,
пройшли відповідне підвищення кваліфікації та є фахівцями з досвідом
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управлінської, дослідницької та практичної роботи, мають публікації, які
відповідають дисциплінам, що викладаються.
Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою Фізична
культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт забезпечують
також викладачі інших кафедр: словесних, суспільних, природничоматематичних, музичних дисциплін, іноземних мов, педагогіки, психології та
окремих методик.
Загалом забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт
спеціальності 017 Фізична культура і спорт здійснюється 61,6 % викладачів, які
мають науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента, 20,6 %
викладачів мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання
професора та працюють за основним місцем роботи. Лекції проводяться
викладачами з досвідом дослідницької та управлінської діяльності (30,8 %), з
досвідом практичної роботи (76,9 %).
Викладачі, які забезпечують освітній процес освітньо-професійної
програми, що акредитується, мають достатній рівень наукової та професійної
активності. Це
засвідчується виконанням чотирьох і більше видів та
результатів професійної діяльності, зазначених у пункті 30 Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти (100 % викладачів є науково
та професійно активними).
Кафедру фізичного виховання очолює Суворова Тетяна Іванівна,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. Суворова Т. І. є
співавтором навчально-методичного посібника «Керування спортивними
рухами та їх фізіологічне обґрунтування». Результати своєї науководослідницької діяльності репрезентує у фахових виданнях, на міжнародних,
всеукраїнських та обласних конференціях.
Керівником групи забезпечення є Денисенко Наталія Григорівна кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, докторант кафедри
здоров’я людини та фізичної реабілітації Академії рекреаційних технологій і
права (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти), тема дисертації:
«Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх
учителів фізичної культури».
У групу забезпечення входить 4 викладачі, серед яких кандидати наук - З
(Денисенко Н.Г., Суворова Т.І., Радченко О.В.), доцент - 1 (Суворова Т.І.),
заслужений вчитель України - 1 (відповідно до п. 29 Ліцензійних умов від ЗО
грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347
від 10.05.2018) прирівнюється до вченого звання доцент) - Денисенко Н.Г.,
заслужений тренер України з вільної боротьби - 1 (відповідно до п. 29
Ліцензійних умов від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ № 347 від 10.05.2018) прирівнюється до вченого звання
професор) - Шахраюк А.Ф. Склад групи якості забезпечення відповідає
Ліцензійним вимогам. Наукова активність членів групи підтверджується
наявними в закладі матеріалами. Всі члени групи - штатні працівники коледжу.
Викладачі кафедри фізичного виховання активно впроваджують
інноваційні технології в освітній процес, поширюють свій педагогічний досвід
у наукових та фахових виданнях: «Вплив засобів роуп-скіпінгу на фізичну
Голова експертної комісії

Т. Ю. Круцевич

13

підготовленість молодших школярів» (Суворова Т. І.), «Спрямований вплив на
розвиток спритності та варіанти її моніторингу у підлітків» (Суворова Т. І.),
«Професіографічний підхід як складова формування професійної мобільності
майбутніх учителів фізичної культури» (Денисенко Н. Г.), «Оновлення змісту
фахових навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів
фізичної культури» (Денисенко Н. Г.), «Колове тренування та методика його
впровадження в освітній процес закладу вищої освіти» (Шахраюк А. Ф.),
«Мотивація підлітків до занять спортом» (Тарасюк В. Й.), «Оздоровча
спрямованість фізичної культури в умовах навчання в педагогічному коледжі»
(Ковальчук В. В.), «Вплив оздоровчих занять на фізичний стан студентів
закладів вищої освіти» (Радченко О. В.), «Використання оздоровчого фітнесу в
освітньому
середовищі
загальноосвітнього
навчального
закладу»
(Северіна Л. Є.).
Студенти освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт
систематично презентують результати власних наукових досліджень на
конференціях, семінарах, форумах, педагогічних читаннях, наукових дискусіях,
які проводяться у закладах вищої освіти таких міст України, як Луцьк,
Володимир-Волинський, Дрогобич, Самбір, Рівне, Житомир та ін. Питомі
показники публікацій студентів освітньо-професійної програми Фізична
культура і спорт свідчать про науково-дослідницьку активність та її зростання,
а тематика публікацій - про актуальність проблем. Так, у 2017 році в збірниках
конференцій та семінарів вийшло 11 наукових публікацій студентів, 2018 році 10, 2019 році - 11. Студенти у статтях розглядають результати теоретичних
досліджень й експериментальної роботи з питань здоров’язбережувальних
технологій в освітньому середовищі, інформаційних технологій у фізичному
вихованні; окреслюють шляхи підвищення ефективності фізичного виховання
учнівської й студентської молоді, розкривають особливості тренерської роботи.
Студенти освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт
спеціальності 017 Фізична культура і спорт систематично беруть участь у
конференціях, семінарах, педагогічних читаннях обласного, регіонального
масштабу,
зокрема:
Міжвузівській
науково-практичній
конференції
«Методологічні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у
сучасному освітньому процесі» (2017, 2018 рр.); педагогічних читаннях «Серце,
віддане дітям», присвячені творчості В. О. Сухомлинського (2017, 2018 рр.);
педагогічних читаннях «Актуальні ідеї Софії Русової в умовах сьогодення»
(2017, 2018 рр.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Вектор
пошуку в сучасному освітньому просторі» (2017, 2018 рр.); Міжвузівській
науково-практичній конференції «Велика дидактика» Я. А. Коменського»
(2017 р); Студентській науковій конференції «Молода педагогічна наука»
(2017 р).
. Традиційно у квітні кожного року в Луцькому педагогічному коледжі
організовуються Дні науки, до яких залучаються і студенти спеціальності 017
Фізична культура і спорт. Проводяться конкурси наукових робіт, конкурси
професійної майстерності для студентів із залученням науковців, педагогівпрактиків міста.
Висновок. Експертна комісія констатує, що склад та кваліфікаційний
рівень викладачів, показники їхньої наукової та професійної активності
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дозволяють забезпечити достатній рівень підготовки здобувачів вищої освіти
освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт спеціальності 017
Фізична культура і спорт. Кадрове забезпечення спеціальності, освітня
кваліфікація та науковий досвід викладацького складу відповідають
державним акредитаційним вимогам. Підвищення кваліфікації педагогічних
працівників за термінами і формами здійснюється згідно з чинним
законодавством.
6.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт за спеціальністю 017
Фізична культура і спорт
Матеріально-технічна база коледжу дає можливість задовольнити
потреби підготовки фахівців освітньо-професійної програми Фізична культура і
спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
Коледж розміщується в трьох з’єднаних корпусах загальною площею
7675,4 квадратних метрів, що в розрахунку на одного студента за
максимальним ліцензованим обсягом складає 4,38 м2. Студенти навчаються у
дві зміни. У коледжі функціонують усі необхідні навчальні кабінети, майстерні,
лабораторії, забезпечені необхідною науковою, методичною і фаховою
літературою, підручниками, технічними засобами навчання, електронними
засобами навчального призначення. Навчальні кабінети в достатній кількості
оснащені мультимедійною технікою.
У коледжі є бібліотека з читальною залою на 100 місць, актова зала на
350 місць, 4 спортивні зали, 36 групових аудиторій, 6 спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, 34 індивідуальні класи для занять музикою, зала для
занять ритмікою та хореографією, хоровий клас на 70 місць. Локальна
комп’ютерна мережа коледжу об’єднує 160 персональних комп’ютерів, які
підключені до системи Internet. Технічне оснащення освітнього процесу є
достатнім для проведення практичних занять згідно з навчальними програмами.
З вересня 2018 року в Луцькому педагогічному коледжі розпочав роботу
кабінет сучасних освітніх технологій - інноваційна навчально-тренінгова
лабораторія «Нова українська школа». Аудиторія обладнана сучасними
дидактичними засобами навчання, рекомендованими Міністерством освіти і
науки України (мовний, логіко-математичний, природничо-науковий,
художньо-мистецький складники).
Технічною базою кабінету є: інтерактивна панель, ноутбук викладача,
планшети для студентів, модуль для зберігання та заряджання персональних
пристроїв студентів, Wi-Fi роутер, документ-камера, багатофункціональний
пристрій.
Обладнання кабінетів та окремих лабораторій щорічно поповнюється.
Так, на меблі у 2013 році витрачено 109600 грн., у 2014 - 177600 грн., у 2015 77100 грн., у 2016 - 141400 грн., у 2017 - 379100 грн., у 2018 - 161253 грн. На
придбання техніки у 2014 році витрачено 4700 грн., у 2 0 1 5 - 15700 грн., у
2 0 1 6 - 22500 грн., у 2017 - 364900 грн., у 2018 - 1224634 грн. На спортивний
інвентар у 2013 році витрачено 1200 грн., у 2 0 1 4 - 47800 грн., у 2016 12680 грн., у 2017 - 129300 грн., у 2018 - 27100 грн.
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Фізкультурно-спортивна база коледжу забезпечує виконання програми
фізичної та спортивної підготовки студентів та складається із закритих і
відкритих приміщень. Закриті приміщення та їх обладнання:
а) зала спортивних ігор (гімнастичні стінки, баскетбольні щити з
кільцями, волейбольна сітка, гімнастичні лави, цифрове інформаційне табло);
б) гімнастична зала (гімнастичні бруси, гімнастичний кінь, гімнастичний
козел, гімнастичні містки, перекладина, гімнастичні кільця, гімнастична
колода, канат для лазіння, гімнастичні мати);
в) тренажерна зала (стінка «Здоров’я», гімнастичні мати, фітнес-станція
«Стимул», стінка та лавка «Профі», приставка для ніг, штанги різної ваги,
гіперекстанзія);
г) спортивний манеж (поролонова яма для стрибків у висоту, стійки для
стрибків у висоту, яма з піском для стрибків у довжину, легкоатлетичні
бар’єри, списи, ядра, диски);
д) зала хореографії і ритміки.
е) плавальний басейн (згідно з угодою від 30.08.2018 між Луцьким
національним технічним університетом та Луцьким педагогічним коледжем
(з 30.08.2018 по 30.08.2023).
У кожному приміщенні є: інструкція з техніки безпеки, протипожежний
інвентар, аптечка. Наявний необхідний інвентар для занять спортивними
іграми, легкою атлетикою, гімнастикою, лижним спортом.
Відкриті приміщення: стадіон (згідно з угодою № 5у від 30.08.2017 між
Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та
Луцьким педагогічним коледжем (з 30.08.2017 по 30.08.2022).
У коледжі працює їдальня на 156 місць, кав’ярня на 35 місць, крім того,
при гуртожитку працює буфет на 100 місць, стоматологічний кабінет.
У гуртожитку коледжу, що має загальну площу 4018 м , можуть
проживати студенти, які навчаються в закладі та потребують житла (100%
забезпеченість).
Відповідно до кваліфікаційного сертифікату (АЕ № 002332 від
18.10.2018), виданого підприємством з технічного обстеження будівель і споруд
«Експерт», Луцький педагогічний коледж задовольняє вимоги Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
Висновоко Експертна комісія зазначає, що навчальні приміщення
Луцького педагогічного коледжу відповідають санітарним та будівельним
нормам, нормативним документам, що регламентують порядок проведення
освітньої діяльності. Комісія підтверджує, що всі дані, наведені в
акредитаційній справі стосовно матеріально-технічного забезпечення
освітнього процесу, відповідають дійсності і забезпечують можливість
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Фізична культура і
спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
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7. Якість підготовки та використання випускників, які навчаються
за освітньо-професійною
програмою
Фізична
культура
І спорт
за спеціальністю 017 Фізична культура І спорт
З метою перевірки якості студентів, порівняння результатів самоаналізу
та результатів експертизи були проведені комплексні контрольні роботи з
циклів загальної та професійної підготовки. Було визначено, що комплексні
контрольні роботи охоплюють навчальний матеріал з відповідних дисциплін
навчального плану освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт
спеціальності 017 Фізична культура і спорт, мають інтегрований характер,
дають змогу перевірити теоретичні знання, практичні навички і вміння
студентів.
Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу загальної
підготовки показав, що студенти мають достатній рівень знань із вказаного
циклу навчальних дисциплін, вільно володіють базовими поняттями і
визначеннями,
орієнтуються
в
сучасних
соціально-економічних
та
гуманітарних питаннях. Студенти виконали контрольні роботи з таких
дисциплін: історія України, історія української культури; біохімія; анатомія
людини з основами спортивної морфології; екологія. Загальна абсолютна
успішність виконаних робіт - 100 %, якісний показник - 74,3 %.
Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу професійної
підготовки засвідчив, що студенти виявили достатній теоретичний рівень знань,
уміння поєднувати теоретичні і практичні знання при розв’язанні поставлених
завдань. Студенти виконали контрольні роботи з таких дисциплін: фізичне
виховання з учнями СМГ; педагогіка, історія педагогіки; волейбол з методикою
викладання. Загальна абсолютна успішність виконаних робіт - 100 %, якісний
показник- 73,0 %. Результати акредитаційної експертизи комплексних
контрольних робіт представлено в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1.
Результати акредитаційної експертизи комплексних контрольних робіт
студентів освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт
____________ спеціальності 017 Фізична культура і спорт____________
№
з/п
1.

Цикл дисциплін

Загальної підготовки
Професійної
2.
підготовки
УСЬОГО

Результати
самоаналізу
Успішність
Якість
100
78,4

Результати експертизи

Відхилення

Успішність
100

Якість
74,3

-4Д

100

75,4

100

73,0

-2,4

100

77,3

100

73,9

-3,4

Показники екзаменаційної сесії, що передувала акредитації, свідчать про
належний рівень успішності та якості знань студентів.
Експертною комісією перевірено 25 % курсових робіт. З’ясовано, що
відповідно до навчального плану підготовки фахівців за освітньо-професійною
програмою Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і
спорт передбачено виконання і захист курсової роботи як результату науководослідної роботи студентів. Тематика курсових робіт розглянута і схвалена на
засіданні кафедр, відповідає специфіці навчальних дисциплін, безпосередньо
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пов’язана із шкільною практикою. Викладачами розроблені методичні
рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт, в основу яких
покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо
оформлення складових роботи, рекомендації щодо використання довідкових
матеріалів.
Аналіз курсових робіт, відгуків керівників, протоколів захисту засвідчив,
що тематика, структура та зміст курсових робіт відповідає сучасним вимогам.
Курсові роботи мають належне теоретичне обґрунтування та можливе
практичне застосування, розроблене та апробоване авторами. Проаналізовані
роботи виконані на достатньому методичному рівні та оформлені відповідно до
вимог.
У
процесі фахової підготовки студенти освітньо-професійної прогр
Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт проходять
7 видів практики. Якість виробничого навчання студентів забезпечується
сформованістю в майбутніх спеціалістів фундаментальних знань з фахових
методик, наявністю відповідних баз практики. Для проходження педагогічної
практики студентів коледжу визначено дитячо-юнацькі спортивні школи,
дитячі оздоровчі табори спортивного типу, заклади загальної середньої освіти
Волинської області, які мають сучасну матеріально-технічну та спортивну базу.
Керівництво практикою здійснюють компетентні викладачі коледжу та вчителі
базових закладів загальної середньої освіти, спортивних закладів.
Встановлено, що з кожного виду практики є комплекс методичного
забезпечення: робочі програми, які містять зміст, мету і завдання практики;
інструктивно-методичні рекомендації для керівників практики і студентів;
схеми аналізу уроків/занять, зразки оформлення документації; зразки планівконспектів уроків/занять тощо.
Результати навчальної та виробничої практики студентів освітньопрофесійної програми Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична
культура і спорт свідчать про сформованість у них ряду фахових
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
здатність володіти навичками раціональної організації власної діяльності та
ефективного використання часу; здатність володіння навичками соціальної і
професійної комунікації українською та іноземною мовами (усно і письмово);
здатність працювати в команді; здатність оволодівати навичками здійснення
безпечної фахової діяльності з дотриманням правил техніки безпеки; здатність
розкрити фізіологічні закономірності та механізми взаємодії органів і їх систем
як в умовах відносного м’язового спокою, так і при м’язовій діяльності,
визначати час рефлекторної реакції людини на дію різних подразників;
науково обґрунтувати роль вивчення фізіології людини для вдосконалення
досягнень у спорті та фізичній культурі сучасного суспільства та ін.
• Достатній рівень підготовки студентів освітньо-професійної програми
Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт
засвідчують результати практики. Аналіз характеристик студентів з місць
проходження практики, планів-конспектів, звітів викладачів та студентів,
результати захисту практики переконують у належному рівні підготовки
майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту до організації і проведення
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освітнього процесу в сучасних закладах загальної середньої освіти спортивних
школах. Відповідний рівень практичної підготовки студентів підтверджується
показниками: 100 % - абсолютна успішність і 86,4 % - якісний показник.
Атестація здобувачів вищої освіти
передбачає комплексний
кваліфікаційний іспит «Медико-біологічні основи фізичного виховання» та
іспит «Теорія та методика фізичного виховання. Основи педагогічної
майстерності», які інтегрують знання з основних навчальних дисциплін циклу
загальної та професійної підготовки вказаної спеціальності. Відповіді на
питання білетів за змістом вимагають відтворення студентами: теоретичних
знань з навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, умінь аналізувати,
обґрунтовувати, з’ясовувати сутність, оперувати поняттями, пов’язувати теорію
з практикою та вияву набутих фахових компетентностей при вирішенні
професійних завдань різної складності. Варто звернути увагу на розробку
ситуаційних завдань до комплексного кваліфікаційного іспиту «Медикобіологічні основи фізичного виховання» та іспиту «Теорія та методика
фізичного виховання. Основи педагогічної майстерності».
Атестація здобувачів вищої освіти спрямована на визначення рівня
сформованості компетентностей майбутніх бакалаврів фізичної культури і
спорту.
Висновок. Аналіз результатів комплексних контрольних робіт,
проведених відповідно до Положення про комплексні контрольні роботи (ККР),
перевірки та оцінювання залишкових знань студентів підготовки бакалаврів
освітньо-професійної програми Фізична культура і спорт спеціальності 017
фізична культура і спорт відповідає державним вимогам з акредитації.
Експертна комісія зазначила, що розбіжність між показниками успішності за
результатами самоаналізу і результатами експертизи допустимі та
перебувають у межах норми.
Перевірка курсових робіт, здійснена експертною комісією, показала, що
вони відповідають встановленим вимогам за напрямом, структурою та
змістом підготовки, що відповідає державним вимогам з акредитації.
Комісія відзначає, що випускники коледжу цієї освітньо-професійної
програми готові виконувати свої професійні обоє ’я зки на ринку праглі.

8. Науково-дослідна діяльність^ спортивно-масова робота і міжнародні
зв’язки
Науково-дослідна діяльність викладачів здійснюється відповідно до
щорічних планів роботи Луцького педагогічного коледжу. Основні види
науково-дослідної діяльності викладачів передбачені планом науковометодичної роботи коледжу, планами роботи кафедр та індивідуальними
планами викладачів. На засіданні педагогічної ради затверджені основні
завдання, над якими працює педагогічний колектив коледжу:
здійснення підготовки фахівців освітньої галузі, спромож
упроваджувати у педагогічну діяльність досягнення
сучасної науки,
оптимально використовувати інноваційні технології, вільно орієнтуватися в
інформаційному та іншомовному середовищі;
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створення оптимальних умов для реалізації освітніх реформ; сприя
осучасненню змістового, процесуального, наукового, методичного компонентів
освітнього процесу відповідно до вимог Нової української школи.
Науково-педагогічні працівники та здобувачі освіти освітньо-професійної
програми Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт
за звітний період були учасниками низки науково-практичних конференцій,
педагогічних читань, семінарів-тренінгів, форумів:
1.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Вектор пошуку в
сучасному освітньому просторі» (м. Луцьк, 2017, 2018, 2019 рр.);
2.
III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний
вимір» (м. Луцьк, 2018 р.);
3.
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Педагогіка
формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах»
(м. Запоріжжя, 2018 р.);
4.
XI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною
участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності» (м. Львів,
2018 р.);
5.
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Лабіринти
реальності» (Монреаль-Сєвєродонецьк, 2017 р.);
6.
XV Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія:
сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» (м. Харків, 2017 р.);
7.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
реформування системи виховання та освіти в України» (м. Львів, 2017 р.);
8.
Педагогічні читання «Актуальні ідеї К. Д. Ушинського в контексті
навчання й виховання української молоді» (м. Луцьк, 2017, 2018, 2019 рр.);
9.
Педагогічні читання «Серце, віддане дітям» (присвячені життю і
творчості Василя Сухомлинського) (м. Луцьк, 2017, 2018, 2019 рр.);
10. Педагогічні читання «Актуальні ідеї Софії Русової в умовах
сьогодення» (м. Луцьк, 2017, 2018, 2019 рр.);
11. Всеукраїнська
студентська
науково-практична
конференція
«Волинська весна: перші паростки науки» (м. Луцьк, 2017, 2018, 2019 рр.);
12. VII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська
інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (м. Київ,
2018 р.);
13. Науково-практична конференція «Методологічні та методичні
проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному
освітньому процесі» (м. Луцьк, 2016, 2017, 2018 рр.);
14. II
Міжнародна
науково-практична
інтернет-конференція
«Культуромовна особистість фахівця у XXI столітті» (м. Суми, 2018 р.);
15. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний світ і
незрячі: інклюзивна освіта, інтелектуалізація праці, активізація дозвілля запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю» (м. Луцьк, 2018 р.);
16. IV Всеукраїнський науково-практичний семінар-тренінг «Сучасні
технології саморегуляції та розвитку особистості» (м. Умань, 2018 р.);
17. Форум інноваційної освіти (м. Львів, 2018 р.);
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18. Науково-практична конференція «Сучасна наука та освіта Волині»
(до 100-річчя Національної академії наук України) (м. Володимир-Волинський,
2018 р.);
19. Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні
напрями розвитку наукових знань» (м. Київ, 2018 р.);
20. Міжнародна науково-практична конференція «Наукові записки
сучасних вчених» (м. Вінниця, 2018 р.);
21. Міжнародна науково-практична конференція «Підсумки розвитку
наукової думки» (м. Івано-Франківськ, 2018 р.);
22. II Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети
сучасної науки» (м. Київ, 2018 р.);
23. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес та
тенденції сучасної науки» (м. Дніпро, 2018 р.);
24. Міжнародна науково-практична конференція «Новини науки та
прикладні наукові розробки» (м. Львів, 2018 р.);
25. Міжнародна науково-практична конференція «Новини науки XXI
століття» (м. Вінниця, 2018 р.);
26. Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція світових
наукових процесів як основа суспільного прогресу» (м. Київ, 2018 р.);
27. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та
молодих учених «Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в
Україні та світі» (м. Сєвєродонецьк, 2018 р.);
28. VII Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція
«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти» (м. Київ, 2018 р.);
29. V Науково-практична конференція з міжнародною участю
«Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та
паліативна допомога» (м. Луцьк, 2018 р.) та ін.
Проте варто було б більше долучати студентів спеціальності 017 Фізична
культура і спорт до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових
робіт, Всеукраїнській олімпіаді з фізичної культури і спорту.
Викладачі коледжу беруть активну участь у конкурсі «Педагогічний
ОСКАР», який проводить Державна установа «Науково-методичний центр
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти
«Агроосвіта». У 2018 році на конкурс було представлено 23 творчі роботи
викладачів Луцького педагогічного коледжу. Серед 215 учасників конкурсу
переможцями стали працівники коледжу (перше місце в номінації «Інноватика
в організації виховної роботи»; друге місце в номінації «Інноватика в
організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного)
проектування»). У 2019 році з 14 робіт викладачів Луцького педагогічного
коледжу дві здобули призові місця: перше місце в номінації «Сучасний
навчально-методичний посібник»; друге місце в номінації «Електронний
навчально-методичний посібник».
Систематично впродовж навчального року відбувається залучення
здобувачів освіти і викладачів коледжу до наукової роботи. З погляду вимог
сучасності проводяться науково-практичні конференції у Луцькому
педагогічному коледжі, що вже стали традиційно щорічними, а саме:
VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Вектор пошуку в сучасному
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освітньому просторі» (2019 р.), III Всеукраїнська студентська науковопрактична конференція «Волинська весна: перші паростки науки» (2019 р.),
VIII Науково-практична конференція «Методологічні та методичні проблеми
викладання соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі»
(2018 р.), III Міжнародна науково-практична конференція «Національна освіта
в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика» (2018 р.)
та ін.
Викладачі кафедри фізичного виховання активно проходять онлайнкурси, зокрема: онлайн-курс для вчителів початкової школи на платформі
ЕсІЕга; «Психологія стресу та способи боротьби з ним»; «Домедична допомога»,
«Недискримінаційний підхід у навчанні»; «Запобігання торгівлі людьми»;
«Візуалізація в освітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-карти та
інші інструменти»; онлайн-курси з медіаграмотності та ін.
Особливу увагу в коледжі на відділенні «Фізичне виховання» приділяють
розвитку фізичної культури і спорту. Функціонують секції з різних видів
спорту, створена комплексна матеріально-спортивна база для підготовки
майбутніх фахівців і підвищення спортивної майстерності; обладнані
спортивний, тренажерний, гімнастичний зали та легкоатлетичний манеж.
Викладачі кафедри фізичного виховання активно залучають студентів до участі
в міжнародних, всеукраїнських та регіональних змаганнях, конкурсах.
Цілеспрямована і творча робота викладачів відділення приносить свої
позитивні результати: у підсумках міської, обласної спартакіад серед
технікумів та коледжів Луцький педагогічний коледж є постійним переможцем.
Загалом, кафедра фізичного виховання бере активну участь у спортивномасовому житті міста, є ініціатором і організатором цікавих проектів.
Студенти освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми
Фізична культура і спорт спеціальності 017 Фізична культура і спорт мають
вагомі здобутки:
Губанова Катерина - кандидат у майстри спорту з настільного
тенісу;
Столярчук Діана - кандидат у майстри спорту з тхеквондо;
Войнаровська Тетяна - кандидат у майстри спорту з волейболу;
Карпець Едуард - кандидат у майстри спорту з хортингу;
Стирко Анастасія - кандидат у майстри спорту з велоспорту;
Пацак Діана - кандидат у майстри спорту з плавання;
Бугаєв Олександр - кандидат у майстри спорту з тайванського
боксу;
Муха Юлія - майстер спорту із жиму лежачи, майстер спорту з
армрестлінгу;
Тимощук Марія - майстер спорту з художньої гімнастики;
Хилюк Ангеліна - майстер спорту з художньої гімнастики;
Ковальчук Василь - майстер спорту із жиму лежачи;
Білик Ілля - майстер спорту з спортивної ходьби;
Афанасьева Анна - майстер спорту з волейболу;
Данчак Вікторія - майстер спорту з волейболу;
Гундерич Вадим - майстер спорту з хортингу;
Голова експертної комісії

22

Афанасьєва Анна - майстер спорту з волейболу;
Ємельянова Анастасія - майстер спорту з веслування на байдарках.
Викладачі та студенти активно співпрацюють із педагогами зарубіжжя,
здійснюється обмін науково-практичним досвідом у рамках членства у
Волинській обласній громадській організації ОМЕП, яка є структурним
підрозділом Всесвітньої організації (ОМЕП) - міжнародної неурядової і
некомерційної організації, що займається проблемами дошкільної освіти та
виховання дітей (ЕСЕС).
Протягом останніх років викладачі Луцького педагогічного коледжу були
учасниками конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових форумів у
Польщі (Люблін, Варшава). Зокрема, це: Міжнародна науково-практична
конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування
у сфері суспільних наук» (м. Люблін, Республіка Польща, 20-21.10.2017);
Міжнародна науково-практична конференція «Contemporary issues in
philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and
Ukraine» (м. Люблін, Республіка Польща, 28-29.05.2017); Pedagogika. East
Europeon Conférence (м. Варшава, Республіка Польща, 29-30.06.2017) та ін.
Викладачі коледжу є авторами статей журналів та збірників матеріалів
конференцій інших країн. Зокрема, це: Міжнародний журнал «VIRTUS»
(Канада, Монреаль), «Лабіринти реальності: зб. наукових праць» (Монреаль),
«EUROPEAN HUMANITES STUDIES», «Information Technologies and Leaming
Tools», International scientific professional periodical journal «The Unity of
Science» (Czech Republic - Prague) та ін.
Висновок.
Організація науково-дослідної спортивно-масової та
міжнародної діяльності роботи Луцького педагогічного коледжу за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт зі спеціальності 017
Фізична культура і спорт відповідає державним акредитаційним вимогам до
підготовки майбутніх тренерів з виду спорту, вчителів закладу загальної
середньої освіти (фізична культура) й сприяє підвищенню якості їхньої
професійної освіти.
9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Луцькому
педагогічному коледжі
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти у Луцькому педагогічному коледжі діє згідно з «Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості освіти у Луцькому педагогічному
коледжі» (далі — Положення) (від 30.08.2018), розробленим відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16.
Система забезпечення якості вищої освіти); наказу Міністерства освіти і науки
України від 13.06.2019 № 689 «Про затвердження Державних вимог до
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»;
постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти» та інших чинних документів.
Положення ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і
рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
Голова експертної комісії

T. Ю. Круцевич

23

освіти (ЕБО)» (2015), Довіднику користувача ЄКТС (2015), Національному
стандарті України ДСТУ ЇБО 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги».
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти в коледжі є складовою системи забезпечення якості вищої освіти в
Україні і відповідає принципам європейських і національних стандартів якості
вищої освіти: автономії закладів вищої освіти, відповідального за забезпечення
якості освітньої діяльності; здійснення моніторингу якості; постійного її
підвищення; залучення студентів, роботодавців (стейкголдерів) та інших
зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості; відкритості інформації на
всіх етапах цього процесу; постійного дотримання принципів і правил
академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу тощо.
Про дієвість системи внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в коледжі свідчить виконання національних
освітніх стандартів та вимог Європейської кредитно-трансферної системи;
уведення в дію документів щодо вдосконалення нормативно-правової бази
організації освітнього процесу; координація діяльності всіх структурних
підрозділів коледжу щодо організації освітнього процесу та методичної роботи,
розробка
освітніх
програм,
навчальних
планів
за
відповідними
спеціальностями; аналіз стану організації освітнього процесу в навчальному
закладі, вироблення системи заходів для його поліпшення з урахуванням
новітніх позитивних освітніх тенденцій; організація робіт із оцінювання й
визначення рейтингів педагогічних і науково-педагогічних працівників та
здобувачів освіти.
Зазначені аспекти системи внутрішнього забезпечення якості освітньої
діяльності в коледжі регламентовано чинними положеннями, що розміщені на
офіційному сайті Луцького педагогічного коледжу (http://lpc.org.ua/). Зокрема,
на сайті доступна інформація щодо освітніх програм, ступенів вищої освіти,
кваліфікації та організації освітньої діяльності з підготовки фахівців тощо.
Для підтримання належного рівня якості освіти важливим є моніторинг
освітніх програм. Основною метою моніторингу та перегляду освітніх програм
є підтвердження їхньої актуальності з урахуванням світових тенденцій розвитку
відповідної галузі знань і затребуваності на ринку праці, підвищення якості та
ефективності організації освітнього процесу, задоволення потреб здобувачів
вищої освіти. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього
моніторингу в цілому та окремих компонентів, але не рідше одного разу на
п’ять років. Освітні програми ухвалюються педагогічною радою і
затверджуються наказом директора. В основі реалізації освітніх програм
лежить студентоцентроване навчання. На підставі освітньої програми
розробляються навчальні плани для спеціальностей. Навчальний план є
нормативним документом Луцького педагогічного коледжу, який визначає
зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Робочий
навчальний план укладається на поточний навчальний рік окремо для кожного
навчального курсу на основі затвердженого в установленому порядку
навчального плану за роком прийому.
Про якість освітнього процесу в коледжі свідчить забезпечення всіх
компонентів освітньої програми відповідними робочими програмами, які
відповідають вимогам освітньої програми підготовки фахівців та «Положення
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про робочу програму навчальної дисципліни Луцького педагогічного коледжу»
(рішення науково-методичної ради 29.08.2018, протокол № 1). Робоча програма
містить загальну інформацію про освітній компонент; мету, яка пов’язана з
компетентностями, визначеними освітньою програмою; опис очікуваних
результатів навчання; інформаційний обсяг, список рекомендованої літератури;
форму контролю, опис засобів діагностики. З метою забезпечення високої
якості професійної підготовки фахівців у Луцькому педагогічному коледжі
розроблено механізм затвердження, періодичного перегляду та моніторингу
навчальних програм підготовки фахівців.
Науково-педагогічний та педагогічний персонал кожної кафедри
відповідає за викладання доручених навчальних дисциплін і розробляє
комплекс навчально-методичного забезпечення навчального курсу, куди
входить робоча програма; конспект або розширений план лекцій; інструктивнометодичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни;
питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, перевірки та
оцінювання залишкових знань студентів; підручники і навчальні посібники;
методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової
літератури, написання курсових робіт.
На кафедрах Луцького педагогічного коледжу розроблено й постійно
оновлюються навчальні контенти навчальних дисциплін, які складаються з
наукового, методичного, інформаційного ресурсів для організації аудиторної та
самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Самостійна робота здобувачів
вищої освіти організовується за допомогою дистанційних форм комунікування
«викладач-студент-викладач» через особисті веб-сторінки викладачів, групи,
створені в соціальних Інтернет-мережах, індивідуальні блоги викладачів,
використання сервісів Google тощо.
На офіційному веб-сайті Луцького педагогічного коледжу розміщено
інформацію про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
діяльності з освітніх програм ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст. Освітній процес забезпечено навчальною,
методичною та науковою літературою, періодикою на паперових та
електронних носіях завдяки фондам бібліотеки Луцького педагогічного
коледжу.
Про якість освітнього процесу в коледжі свідчить і система оцінювання
результатів здобувачів освіти, що включає поточний та підсумковий
семестровий контроль, підсумкову атестацію студента. Внутрішня система
оцінювання здобувачів вищої освіти в коледжі відбувається відповідно до
«Положення про організацію освітнього процесу в Луцькому педагогічному
коледжі» (рішення педагогічної ради від 30.08.2018, протокол № 2),
«Положення про порядок оцінювання знань студентів в умовах кредитнотрансферної системи організації освітнього процесу в Луцькому педагогічному
коледжі» (рішення педагогічної ради від 30.08.2018, протокол № 2),
«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної
комісії для атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра та ОКР молодшого
спеціаліста в Луцькому педагогічному
ішення педагогічної ради від
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24.01.2018, протокол № 4), «Положення про комплексні контрольні роботи
(ККР) перевірки та оцінювання залишкових знань студентів освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та освітнього ступеня бакалавр»
(рішення педагогічної ради від 30.08.2018, протокол № 2). Результати всіх
різновидів контролю систематизуються, обговорюються на засіданнях кафедр,
науково-методичної та педагогічної рад.
З метою належного забезпечення якості освіти в Луцькому педагогічному
коледжі всі педагогічні та науково-педагогічні працівники що п’ять років
підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування, навчання на курсах
підвищення кваліфікації тощо. Підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників коледжу регламентується Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту», наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.01.2013 року № 48 «Про затвердження Положення про підвищення
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів», Статутом коледжу. Працівники Луцького
педагогічного коледжу підвищують кваліфікацію в Україні та за кордоном.
Дотримання принципів та правил академічної доброчесності в коледжі
регламентується «Положенням про дотримання академічної доброчесності
науково-педагогічними і педагогічними працівниками та здобувачами вищої
освіти Луцького педагогічного коледжу» (рішення педагогічної ради від
24.01.2018, протокол № 4), яке закріплює моральні принципи, норми та правила
етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та навчаються
в коледжі. У Положенні визначені заходи щодо запобігання та виявлення
академічного плагіату.
Висновок: комісія постановила, що внутрішня система забезпечення
якості освіти в Луцькому педагогічному коледжі повністю відповідає сучасним
державним вимогам.
10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих державних органів та
заходи щодо їх усунення
Акредитація проводиться вперше, оскільки спеціальність 017 Фізична
культура і спорт на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за освітньопрофесійною програмою Фізична культура і спорт ліцензовано у 2016 році,
підготовку здобувачів розпочато у вересні 2017 року.
За період функціонування кафедри фізичної культури перевірок
контролюючих органів не було, а тому зауваження (приписи) відсутні.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі аналізу поданих документів і проведеної експертизи
безпосередньо в Луцькому педагогічному коледжі експертна комісія дійшла
висновку, що нормативно-правова база, стан організаційного, наукового,
навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного
забезпечення освітнього процесу, науково-дослідна діяльність, міжнародна та
спортивно-масова робота, а також показники якості підготовки здобувачів
вищої освіти освітнього ступеня бакалавр освітньо-професійної програми
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Фізична культура і спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
відповідають акредитаційним вимогам.
З метою вдосконалення підготовки фахівців освітньо-професійної
програми Фізична культура і спорт за спеціальністю 017 Фізична культура і
спорт експертна комісія пропонує:
1. Рекомендувати педагогічним працівникам, які забезпечують освітній
процес із зазначеної спеціальності, активніше долучатися до написання
навчальних посібників та монографій.
2. Активізувати роботу викладачів щодо публікацій наукових статей у
фахових виданнях України та періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science
Core Collection.
3. Поповнювати бібліотечний фонд коледжу сучасною навчальнометодичною літературою з навчальних дисциплін професійного спрямування.
4. Долучати студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт до
участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт,
Всеукраїнській олімпіаді з фізичної культури і спорту.
5. Залучати до навчання в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю
017 Фізична культура і спорт.
6. Активізувати діяльність викладачів коледжу щодо підвищення
кваліфікації шляхом проходження стажування за кордоном.
Загальний висновок. На підставі вказаного віщ е експертна комісія
вважає за можливе рекомендувати Міністерству освіти і науки України
акредитувати освітньо-професійну програму Фізична культура і спорт
спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітнього ступеня бакалавр в
Луцькому педагогічному коледжі з ліцензованим обсягом прийому 60
(шістдесят) здобувачів освіти.
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання
Національного
університету
фізичного виховання і спорту України, доктор
наук з фізичного виховання і спорту, професор

Т. Ю. Круцевич

Член експертної комісії:
завідувач кафедри фізичного виховання,
спорту та здоров’я людини Маріупольського
державного університету, доктор педагогічних
наук, професор

А. В. Осіпцов

«29» травня 2019 року
«З експертними висновками
Директор Луцького педагогіч

Голова експертної комісії

П. М. Бойчук
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
фактичних показників відповідності стану забезпечення закладу освіти
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
за освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
Вимоги до значення показника (нормативу)
Найменування показника (нормативу)

Значення показника
(нормативу)

За
результатами
експертної
перевірки

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим
напрямом (спеціальністю), погоджена з
+
+
Волинською обласною державною
адміністрацією
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна
30/30
24/26
форма навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
75
88,1
дисциплін загального циклу підготовки (% від
кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
50
88,1
роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
75
83,7
дисциплін професійного циклу підготовки
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
50
74,7
роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук, професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів,
які мають стаж безперервної науковопедагогічної роботи в даному навчальному
10
12,3
закладі не менше 10 років, а також є авторами
(співавторами) підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
2.3. Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
+
фундаментальної підготовки
2.4. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
+
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
+
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
+
кандидат наук, доцент
+
-
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-

Відхилення

-

-6/-4

+13,1

+38,1

+8,7

+24,7

+2,3

-

-

З» Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідним для
100
виконання навчальних програм (у % від
потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у %
100
від потреби)
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на
100 студентів (крім спеціальностей, які
належать до галузей знань 0102 Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини і 0202
Мистецтво, крім спеціальності Дизайн)
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на
100 студентів (для спеціальностей, які належать
6
до галузей знань 0102 Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини і 0202 Мистецтво, крім
спеціальності Дизайн)
+
3.5. Наявність пунктів харчування
+
3.6. Наявність спортивного залу
3.7. Наявність стадіону або спортивного
+
майданчику
+
3.8. Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1.
Наявність
освітньо-кваліфікаційної
+
характеристики фахівця (у т. ч. варіативної
компоненти)
4.2. Наявність освітньо-професійної програми
+
підготовки фахівця (у т. ч. варіативної
компоненти)
4.3.
Наявність
навчального
плану,
+
затвердженого в установленому порядку
4.4.
Наявність
навчально-методичного
100
забезпечення
для
кожної
навчальної
дисципліни навчального плану фахівця (%)
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних
100
програм дисциплін (%)
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
100
завдань для лабораторних робіт (%)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик
100
контрольних, курсових робіт (проектів) (%)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально100
гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (%)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів
100
практик (%)
4.7. Наявність методичних указівок щодо
+
виконання
дипломних
робіт
(проектів),
державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної
100
роботи студентів (у т. ч. використанням
інформаційних технології) (%)
Голова експертної комісії

100

-

100

-

-

-

10,2

+4,2

+
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

+

-

100

-

Т. Ю. Круцевич

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і
+
вмінь студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
100
навчальними посібниками, що містяться у
власній бібліотеці (%)
5.2. Співвідношення посадових місць у власних
5
читальних залах до загального контингенту
студентів (%)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
4
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів
до Інтернету як джерела інформації:
+
- наявність обладнаних лабораторій
+
- наявність каналів доступу

+

-

100

-

5

-

21

+17

+
+

-

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктор наук з фізичного
виховання і спорту, професор
Експерт:
завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та
здоров’я
людини
Маріупольського
державного
університету, доктор педагогічних наук, професор
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт»
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
Луцького педагогічного коледжу
Значення
Відхилення
показника
фактичного
Фактичне
(нормативу)
Найменування
значення
значення
за першим
показника (нормативу)
показника від
показника
(бакалаврським)
нормативного
рівнем
КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи
+
+
кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів
вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри,
чотири особи,
три особи, що
відповідальних за підготовку здобувачів вищої
що мають
мають науковий
освіти, тимчасової робочої групи (проектної
+1
науковий
ступінь та/або
групи) з науково-педагогічних працівників, на яку
ступінь та/або
вчене звання
покладено відповідальність за підготовку
вчене звання
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю
3. Наявність у керівника проектної групи
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за
+
+
відповідною або спорідненою спеціальністю
2) стажу науково-педагогічної та/або наукової
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р.
+
+
для початкового рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін
науково-педагогічними (науковими)
працівниками відповідної спеціальності за
основним місцем роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового
+11,6
50
61,6
рівня з урахуванням педагогічних працівників,
які мають вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора наук або
+10,6
10
20,6
вчене звання професора
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують формування професійних
компетентностей, науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної
+30,8
30,8
або творчої роботи за фахом
+66,9
2) практичної роботи за фахом
10
76,9
Голова експертної комісії
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6. Проведення лекцій, практичних, семінарських
та лабораторних занять, здійснення наукового
керівництва курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертаційними дослідженнями
науково-педагогічними (науковими)
працівниками, рівень наукової та професійної
активності кожного з яких засвідчується
виконанням за останні п’ять років не менше
трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1-18
пункту ЗО
Ліцензійних умов
провадження
освітньої
діяльності
закладів освіти

рівень
наукової та
професійної
активності
кожного
викладача
засвідчується
виконанням
чотирьох і
більше видів
та результатів
професійної
діяльності,
зазначених у
пункті ЗО
Ліцензійних
умов
провадження
освітньої
діяльності
закладів
освіти

-

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець
відповідної або спорідненої науковопедагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням
+
2) з науковим ступенем та вченим званням
+
+
3) з науковим ступенем або вченим званням
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з
+
+
усіма науково-педагогічними працівниками
та/або наказів про прийняття їх на роботу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗ]ПЕЧЕННЯ
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв.
метрів на одну особу для фактичного контингенту
2,4
+1,9
4,3
студентів та заявленого обсягу з урахуванням
навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
+34
ЗО
64
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
+
+
2) пунктів харчування
+
+
3) актового чи концертного залу
+
+
4 )спортивного залу
+
+
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
+
+
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
100
100
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими
+
+
місцями, лабораторіями, полігонами,
-

-

Голова експертної комісії

Круцевич

обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ІІЛВЧ[АЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗІПЕЧЕННЯ
освітньої діяльносігі у сфері вищої освіти
+
+
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та
+
+
пояснювальної записки до нього
3. Наявність робочої програми з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
+
+
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки,
+
+
робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів навчальними
+
+
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
7. Наявність методичних матеріалів для
+
+
проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНО ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
освітньої діяльності у сфері вищої осв іти
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
не менш як
закордонними фаховими періодичними
+ 17
21
чотири
виданнями відповідного або спорідненого
найменування
профілю, в тому числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою
+
+
відповідного або спорідненого профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо+
+
наукова/ видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
+10
50
60
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
1. Виконання навчального плану за показниками:
100
100
перелік навчальних дисциплін, години, форми
контролю, %
2. Підвищення кваліфікації викладачів
100
100
постійного складу за останні 5 років, %
3. Чисельність науково-педагогічних
100
100
(педагогічних) працівників, що обслуговують
Голова експертної комісії
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спеціальність і працюють у навчальному закладі
за основним місцем роботи, які займаються
вдосконаленням навчально-методичного
забезпечення, науковими дослідженнями,
підготовкою підручників та навчальних
посібників, %
Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
1. Рівень знань студентів з загальної підготовки:
1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
"5" і "4"), %
2. Рівень знань студентів зі професійної
(фахової) підготовки:
2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
"5" і "4"), %
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

90

100

+10

50

74,3

+24,3

90

100

+10

50

73,0

+23,0

-

-

-

-

+

+

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктор наук з фізичного
виховання і спорту, професор

Т. Ю. Круцевич

Експерт:
завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та
здоров’я
людини
Маріупольського
державного
університету, доктор педагогічних наук, професор

А. В. Осіпцов
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Середній бал
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26
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8
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46,2

6

23,1

-

100,0

76,9

116
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27,4
53
46,9
31
97,4
Цикл професійної підготовки
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-

-

100,0
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4,0
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8
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6
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6
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-

-

100,0
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4,1

21 фіз. ск
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5
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6
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-

-

100,0

71,4

3,9

21 фіз. ск
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100,0

9

40,9

8

36,4

5

22,7

-

-

100,0

77,3

4,2

65
181

63
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69,9
97,2

22
53

34,9
30,1

24
77

38,1
43,8

17
46

27,0
26,1

-

-

100,0
100,0

73,0
73,9

4Д
4,0

Всього за циклом
Фізичне виховання з учнями
спеціальної медичної групи
Педагогіка. Історія
педагогіки
Волейбол з методикою
викладання
Всього за циклом
ВСЬОГО

Кількість
студентів,
осіб

Якість
успішності, %

Історія України. Історія
української культури
Біохімія
Анатомія людини з основами
спортивної морфології
Історія України. Історія
української культури
Екологія

Група

Назва дисциплін, за якими
проводиться контроль

Абсолютна
успішність,
%

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Виконували
ККР

3 них одержали оцінки

«4»
«5»
осіб
%
осіб
%
Цикл загальної підготовки

осіб

%

«3»
%
осіб

«2»
осіб
%

. Ю. Круцевич
А. В. Осіпцов
П. М. Бойчук

Голова експертної комісії
Експерт
Директор коледжу
29.05.2019
Голова експертної

Т. Ю. Круцевич

ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
СТУДЕНТАМИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Якість
успішності, %

Відхилення

75,0

21 фіз.

21

21

100,0

100,0

71,4

-3,6

21 фіз.

21

21

100,0

100,0

85,7

21 фіз.

21

20

95,2

100,0

80,0

-5,7

21 фіз. ск

22

20

90,9

100,0

85,0

21 фіз. ск

22

22

100,0

100,0

77,3

-7,7

11 фіз. ск

26

26

100,0

100,0

65,4

11 фіз. ск

26

24

92,3

100,0

66,7

+1,3

11 фіз. ск

26
116

11 фіз. ск
100,0
83,3
24
92,3
78,4
111
95,7
100,0
Цикл професійної підготовки

26
116

26
113

100,0
97,4

100,0
100,0

76,9
74,3

-6,4
-4,1

21 фіз.

21

19

90,5

100,0

73,7

21 фіз.

21

20

95,2

100,0

70,0

-3,7

21 фіз. ск

22

22

100,0

100,0

72,7

21 фіз. ск

22

21

95,5

100,0

71,4

-1,3

21 фіз. ск

22

20

90,9

100,0

80,0

21 фіз. ск

22

22

100,0

100,0

77,3

-2,7

65
181

61
172

93,8
95,0

100,0
100,0

75,4
77,3

65
181

63
176

69,9
97,2

100,0
100,0

73,0
73,9

-2,4
-3,4

Кількість
студентів, осіб

100,0

Група

95,2

%

Якість
успішності, %

20

осіб

Абсолютна
успішність, %

21

Кількість
студентів, осіб

Абсолютна
успішність, %

У ході проведення експертизи
Виконували
ККР

21 фіз.

Група

Назва дисциплін, за якими
проводиться контроль

За результатами самоаналізу
Виконували
ККР

осіб

%

Цикл загальної підготовки
Історія України. Історія
української культури
Біохімія
Анатомія людини з основами
спортивної морфології
Історія України. Історія
української культури
Екологія
Всього за циклом
Фізичне виховання з учнями
спеціальної медичної групи
Педагогіка. Історія педагогіки
Волейбол з методикою
викладання
Всього за циклом
ВСЬОГО

Т. Ю. Круцевич
А. В. Осіпцов
П. М. Бойчук

Голова експертної комісії
Експерт
Директор коледжу
29.05.2019
Голова експертної комісії

Т. Ю. Круцевич

ДЕКЛАРУВАННЯ
кадрових, технологічних та організаційних вимог
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за освітньо-професійною програмою Фізична культура і спорт
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
Вимоги до значення показника (нормативу) за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Відхилення
Найменування показника
Значення
фактичного
Фактичне
(нормативу)
значення
показника
значення
(нормативу)*
показника від
показника
нормативного
КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Склад групи забезпечення
(мінімальний відсоток від
загальної кількості членів групи
забезпечення):
- які мають науковий ступінь
50
+25
75
та/або вчене звання
- які мають науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання
+15
10
25
професора
2. Науково-педагогічні та наукові
працівники, які здійснюють
освітній процес і мають стаж
науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової
та професійної активності, який
100
100
засвідчується виконанням не
менше чотирьох видів та
результатів з перелічених у пункті
30 Ліцензійних умов (мінімальний
відсоток кадрового складу)
3. Кількість здобувачів вищої
освіти всіх рівнів, курсів та форм
навчання з відповідної
не більше 30
24
+6
спеціальності на одного члена
здобувачів
групи забезпечення (з
01.09.2019 р.)
4. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науково+
+
педагогічними працівниками
та/або наказів про прийняття їх на
роботу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість приміщеннями для
проведення освітнього процесу (кв.
2,4
4,3
+1,9
метрів на одного здобувана освіти з
Голова експертної комісії

урахуванням не більше трьох змін
навчання, але не менше 2000 кв.
метрів для закладу освіти)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Доступність навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення
4. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними для
виконання освітніх програм
5. Забезпеченість здобувачів вищої
освіти гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)
6. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
- бібліотеки, у тому числі читального
залу;
- пунктів харчування;
- актового чи концертного залу;
- спортивного залу;
стадіону
та/або
спортивних
майданчиків;
- медичного пункту
7. Наявність освітньої програми
8. Наявність навчального плану
9. Наявність робочої програми з
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
10. Наявність програм з усіх видів
практичної підготовки
11. Наявність методичних матеріалів
для проведення атестації здобувачів
12. Наявність навчальних планів з
обов’язковим вивченням окремої
навчальної дисципліни «Українська
мова як іноземна» (у разі підготовки
іноземців та осіб без громадянства)
13. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в
електронному вигляді (мінімальна
кількість найменувань)
14. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань

30

64

+34

+

+

-

■*4“

+

-

100

100

-

+

+

-

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

4

21

+17

+

+

-

Голова експертної комісії

-

-

-

-

Т. Ю. Круцевич

англійською мовою відповідного або
спорідненого профілю (допускається
спільне користування базами
кількома закладами освіти)
15. Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, зразки документів
про освіту, умови для доступності
осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення до
приміщень, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад,
перелік навчальних дисциплін,
правила прийому, контактна
інформація)

+

+

-

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Кількість здобувачів вищої освіти
на певній спеціальності та рівні
50
+27,5
77,5
вищої освіти (мінімальний відсоток
відповідного ліцензованого обсягу)
2. Електронний вигляд відомостей
про кадрове та матеріально-технічне
+
+
забезпечення закладу освіти до
ЄДЕБО

Г олова експертної комісії:
завідувач кафедри теорії і методики фізичного
виховання національного університету фізичного
виховання і спорту України, доктор наук з фізичного
виховання і спорту, професор

Т. Ю. Круцевич

Експерт:
завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та
здоров’я
людини
Маріупольського
державного
університету, доктор педагогічних наук, професор

А. В. Осіпцов

«29» травня 2019 року

«З експертними висновками ознайо
Директор Луцького педагогічного кол

Голова експертної комісії

П. М. Бойчук

