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фахової передвищої освіти  

за результатами моніторингових досліджень  

у 2021–2022 навчальному році 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант освітньо-професійної програми     Олеся ДИШКО 
  



Забезпечення якості освіти та якості надання освітніх послуг є 

пріоритетним напрямом діяльності Луцького педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради та ґрунтується на системі стратегічного планування, 

перманентного внутрішнього та зовнішнього моніторингу, самооцінці 

забезпечення якості замовниками освітніх послуг та роботодавцями. 

Результати проведеного анкетування зі студентами, випускниками, 

роботодавцями і стейкхолдерами сприятимуть визначенню стратегій діяльності 

закладу у вирішенні освітніх завдань, створенні ефективних підходів та 

інструментів щодо покращення внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Коледжі. 

Результати моніторингових досліджень розраховані для викладачів і 

студентів та висвітлені на сайті коледжу. Робочою групою будуть розглянуті та 

взяті до уваги пропозиції, а також буде рекомендовано на засіданні ЦК теорії і 

методики фізичного виховання викладачам врахувати побажання щодо 

вибіркових ОК. 

Вибіркові результати досліджень стейкхолдерів подано у діаграмах. 

 

Оцініть, наскільки структура освітніх компонентів є логічною та 

цілісною? 

 

 



Оцініть, наскільки профіль освітньо-професійної програми (мета, 

фокус програми) відповідає сучасним тенденціям регіонального ринку 

освітніх послуг? 

 

 

 

 

Перелік фахових дисциплін в освітньо-професійній програмі є 

достатнім для успішної роботи за спеціальністю? 

 

 

 

 

 

 



Вкажіть, яким  навичкам «soft skills» необхідно надавати увагу при 

підготовці майбутніх вчителів фізичної культури? (відмітьте не більше 5) 

 

 

 

 

Чи достатній для подальшої роботи за фахом обсяг практичної 

підготовки, який передбачено в ОПП? 

 

 

 

 

 

 

 



На скільки Ви відчуваєте власну залученість до прийняття рішень 

щодо покращення якості освітнього процесу за ОПП? 

 

 

Пропозиції  та зауваження стейкхолдерів щодо змісту та структури 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА) 

фахової передвищої освіти  

 

Стейкхолдер 

Які навчальні 

дисципліни, на 

Вашу думку, слід 

включити до 

структури ОПП? 

Чому? 

Які 

дисципліни, 

на вашу 

думку, можна 

замінити в 

ОПП? Чому? 

Які обов’язкові 

компоненти 

(навчальні 

дисципліни) ОПП 

є актуальними 

для  ринку 

освітніх послуг? 

Пропозиції та/або 

зауваження щодо 

змісту та 

структури ОПП 

Лищенський ліцей 

Підгайцівської 

сільської ради 

Луцького району 

Волинської Області 

Фізична 

культура у 

НУШ 

Замінювати 

не потрібно 

Методика 

використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій на 

заняттях з 

фізичної 

культури 

Розширити 

ПРН 

Комунальний заклад 

Луцька гімназія № 4 

імені Модеста 

Левицького Луцької 

міської ради 

Волинської області — 

загальноосвітній 

навчальний заклад ІІ—

ІІІ ступенів м. Луцька. 

Бадмінтон, 

стречинг, 

табата, йога, 

психологія, 

вікова 

психологія. 

Тому, що 

фізична 

культура у 

освітніх 

закладах 

потребує 

постійного 

Можна 

замінити 

інформатику 

та 

філософію, 

дані 

предмети 

застарілі та 

потребують 

перегляду 

Нормативні 

дисципліни - 

історія України 

та світу, 

економіка, 

іноземні мови. 

З циклу 

професійних 

усі актуальні. 

Хороша 

програма, є 

взаємодія не 

лише вчителів, 

а й студентів- 

практикантів та 

самих учнів 



вдосконалення і 

адаптування під 

сучасні умови 

та розвиток 

дітей 

КЗЗСО "Луцький ліцей 

11" 

функціональний 

тренінг 

Мистецтво ТМФВ, 

волейбол 

Пропоную 

більше уваги 

приділяти 

навчанню не 

лише зі сторони 

вчителя, а й зі 

сторони 

тренера, адже 

зараз це дуже 

актуально 

Комунальний заклад 

загальної середньої 

освіти "Жидичинський 

ліцей №31 Луцької 

міської ради " 

Виховання 

українця/ки 

Всі важливі - Все влаштовує 

АРТІП Інклюзію - - Пропозицій 

нема 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Дисципліна 

особового 

захисту, тому в 

даний час це 

знадобиться 

Усі 

дисципліни 

потрібні 

Усі дисципліни 

у яких ми 

практикуємось 

Все подобається 

ВНУ імені Лесі 

Українки 

"Методика 

позакласної 

роботи з 

фізичної 

культури", 

виконання 

функції 

організатора 

позашкільної 

роботи 

Уточнити 

перелік та 

тривалість 

практик 

ОК 26, ОК 28, 

ОК 29 

Уточнити 

окремі ПРН 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Все влаштовує Все 

влаштовує 

- Все влаштовує 

ЗЗСО "Ветлівський 

ліцей" 

Інформатика На мою 

думку, всі 

дисципліни 

підібрані 

правильно 

Основи 

педагогічної 

майстерності, 

професійний 

імідж вчителя. 

Методика 

використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій на 

заняттях з 

фізичної 

культури 

Потрібно 

впроваджувати 

нові методи та 

підходи щодо 

використання у 

Новій 

українській 

школі 

Луцький педагогічний Масаж Ніяких - Все влаштовує! 



фаховий коледж 

ЗЗСО "Невірська 

гімназія" 

Інформаційні 

технології в 

умовах 

дистанційного 

навчання 

Не потрібно 

змін 

Основи 

педагогічної 

майстерності, 

професійний 

імідж вчителя 

На мою думку, 

потрібно 

збільшити 

кількість 

годин/кредитів 

з дисципліни 

"Методика 

використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій на 

заняттях з 

фізичної 

культури", 

тому що в 

умовах 

дистанційного 

навчання - це 

необхідність 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Дзюдо - - Немає 

зауважень 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Фітнес Всі важливі Всі Додати 

вивчення 

фітнесу 

КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» 

ВОР 

Психологія Ніякі - Хороша 

програма 

Луцька спеціалізована 

школа 1 

Іноземні мови. 

Патріотичне 

виховання 

- Інформаційно- 

цифрові, 

соціальні і 

громадські. 

Збільшити 

годин на 

спортивні ігри 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Нових видів 

спорту 

- - Більше 

розкривати 

роботу саме 

тренера 

Луцький Ліцей 21 імені 

М. Кравчука 

Фітнес та 

рекреація 

Всі 

дисципліни 

підібрані 

вдало 

Всі Пропозиції 

відсутні 

КЗЗСО Луцький ліцей 

27 

Дисципліни, які 

стосуються 

нових видів 

спорту 

Ніякі ОК 26, ОК 28 Пропоную 

уточнити назви 

практик 

Академія рекреаційних 

технологій і права 

Всі дисципліни 

відповідають 

ОПП 

Не потрібна 

заміна 

Всі, що є в 

ОПП актуальні 

Пропозицій 

немає, все 

добре 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Нові види 

спорту, які 

пропонують у 

НУШ 

- - - 

Луцький національний 

технічний університет 

Психологічна 

підготовка 

Ввести в 

програму 

Методика 

фізичного 

Зауваження 

відсутні 



вчителів 

фізкультури до 

дистанційного 

навчання 

ОК «основи 

виживання» 

виховання в 

спецмедгрупах 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Навчальні 

дисципліни, які 

в нас є цілком 

підходять до 

структури ОПП 

Нема Ті, що 

формують 

професійні 

вміння та 

навички 

Пропозицій або 

зауважень 

немає 

Луцький педагогічний 

фаховий коледж 

Одноборства - Всі Все влаштовує 

 


