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ЛУЦЬК – 2021



Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ч. 5, ст. 16) на факультеті початкової освіти та фізичної 

культури було здійснено цикл моніторингових досліджень, вивчено та узагальнено пропозиції учасників освітнього 

процесу і зацікавлених сторін. Проведено анкетування зі студентами та випускниками Коледжу, роботодавцями і 

стейкхолдерами. Результати дослідження сприятимуть визначенню стратегій діяльності Коледжу у вирішенні освітніх 

завдань, створенні ефективних підходів та інструментів щодо покращення внутрішнього забезпечення якості освіти в 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Результати моніторингових досліджень розраховані на викладачів і студентів та висвітлені на сайті закладу.



 

Результати анкетування стейкхолдерів щодо ОПП 

Онлайн-анкетування тривало з жовтня 2020 р. (опитано стейкхолдерів) 

 

 

№ 

 

Стейкхо

лдер 

 

Факультет 
1. Які обов’язкові 

компоненти освітньої 

програми є  

актуальними для 

галузевого ринку 

праці? 

 

2. Які обов’язкові компоненти освітньої програми   не є важливими для галузевого ринку праці? 

 

 

1 

ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Було обґрунтовано 

формування сукупності 

певних якостей випускника 

закладу вищої освіти, які 

відображають 

компетентність, ціннісні 

орієнтації, соціальну 

спрямованість, професійну 

мобільність, здібності та 

професійно важливі якості. 

Стейкхолдер рекомендує зменшити кількість 

кредитів на циклі загальної підготовки 

нормативно-навчальних дисциплін: основи 

шкільної гігієни та валеології, філософія 

(філософія, релігієзнавство, етика, естетика) 

 

 

2 

Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Стейкхолдер вважає, що 

орієнтація освітньо-

професійної програми 

зорієнтована на підготовку 

фахівців, які здатні 

розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми.  

На мою думку, таких немає 

3 
Сошичненська 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Стейкхолдер здійснює акцент 

на оволодіння здобувачів 

вищої освіти методичних 

основ з фізичної культури та 

спорту.  

Пропонує ввести в процес 

підготовки майбутніх 

вчителів фізичної культури 

нові види спорту (фрізбі) 

На мою думку, таких немає 

 

4 

Горохiвський 

лiцей №1 iм. I.Я. 

Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

 

Хороша практична підготовка 

студентів  

Всі важливі 



 

областi 

 

5 

Сильненський 

ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Мають ґрунтовні 

теоретичні знання з 

ігрових видів спорту 

 

 

 

 

 

 

Всі важливі 

6 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 
ОПП спеціальності 
017 Фізична 
культура і спорт 

Студенти коледжу мають 

міцні знання та практичні 

навички в конструюванні 

комплексів ЗРВ 

На мою думку, таких немає 

7 
Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 
ОПП спеціальності 
017 Фізична 
культура і спорт 

Стейкхолдер вважає, що 

формування професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців фізичної культури 

для закладів освіти є 

важливим  

На мою думку, таких немає 

 

 

 

 

8 

Печихвостівський 

ліцей 

 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

 

 

 

Актуальними обов’язковими 

компонентами освітньої 

програми є цикл професійної 

підготовки, нормативно-

навчальних дисциплін: 

загальна підготовка 

спортсменів, теорія та 

методика фізичного 

виховання, основи 

тренерської діяльності та 

професійної майстерності 

 

Збільшити кількість годин на підвищення 

спортивної майстерності (ПСМ), зокрема з 

ігрових видів спорту 

 

 

9 
ліцей с Підріжжя Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Студенти коледжу після 

закінчення навчання здатні 

виконувати професійну 

роботу і можуть займати 

відповідну первинну посаду 

Спростити структурну-логічну схему 

вивчення орієнтованих методик, які 

навчаються на різних курсах 

10 
Горохівський 

ліцей N1 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Щодо подальшого навчання, 

випускник може здійснювати 

підвищення фахової 

кваліфікації  навчання на 7 

рівні НРК 

В освітній програмі таких компонентів немає 

 

11 

Солов'ївська 

гімназія /-// ст. 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

Стейкхолдер вважає, що 

студенти здатні розв’язувати 

складні спеціалізовані 

Всі обов’язкові компоненти несуть 

відповідне фахове  навантаження 



 

017 Фізична 

культура і спорт 

завдання та практичні 

проблеми у сфері фізичної 

культури та спорту. 

12 
Мирківська 

гімназія 

Горохівської ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

 

Програма компетентностей 

включає здатність вчитися та 

володіти сучасними знаннями, 

здатність працювати в 

команді, здатність застосувати 

знання у практичних 

ситуаціях, здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою тощо. 

Вважаю, що всі компоненти в сукупності є 

важливими 

13 Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

 

Стейкхолдер виділяє наступні 

програмні результати 

навчання: уміння обробляти 

дані з використанням 

сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій, 

демонструвати критичне та 

самокритичне мислення, 

аналізувати і застосувати 

досвід колег 

 

Психолого-педагогічні компоненти програми 

не завжди є важливими для спеціальності 

Фізична культура і спорт 

 

 

 

14 

Школа16  

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт  

 

1. Фізіологія людини і спорту 

2. Анатомія 

людини з 

основами 

спортивної 

морфології 

3. Гімнастика та методика її 

навчання 

4. Легка атлетика та методика 

її навчання 

5. Тренерська практика 

6. Теорія і 

методика 

обраного виду 

спорту 

(пропедевтична 

практика 

ДЮСШ) 

 

 

Таких немає 



 

 

 

15 

Ощівська гімназія 

Горохівська ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

 

 

1. Легка атлетика та методика 

її навчання 

2. Анатомія 

людини з 

основами 

спортивної 

морфології 

3. Гімнастика та методика її 

навчання 

4. Фізіологія людини і спорту 
5. Тренерська практика 

Не є важливою пропедевтична практика 

 

 

 

 

16 

ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП 

спеціальнос

ті 017 

Фізична 

культура і 

спорт 

1. Легка атлетика та методика 

її навчання 

2. Гімнастика та 

методика її навчання 

спортивної морфології 

3. Анатомія людини з 

основами 

4. Фізіологія людини і спорту 
5. Тренерська практика 

Зменшити кількість години на наступні 

дисципліни: 

1.  Теорія та методика фізичного виховання 

(основи педагогічної майтерності) 

2.  Політологія 

3. Економіка 

17 Гімназія 

Колодяжненсько

ї ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 
ОПП спеціальності 
017 Фізична 
культура і спорт 

Всі обов'язкові компоненти 

освітньої програми 

Таких немає 

18 Сошичненська 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 
ОПП спеціальності 
017 Фізична 
культура і спорт 

Усі зазначені обов’язкові 

компоненти освітньої 
програми є актуальними 

Таких немає 

19 Горохiвський 

лiцей №1 iм. I.Я. 

Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської 

областi 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Усі без вибору є актуальними Серед названих таких немає 

 

 

20 

Сильненський 

ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП 

спеціальнос

ті 017 

Фізична 

Методика занять фізичним 

вихованням з учнями з 

ослабленим здоров’ям, 

попередження спортивного 

травматизму 

 

 

Таких немає 



 

культура і 

спорт 

21 Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Анатомія людини з основами 

Фізіологія людини і спорту 

Серед названих таких немає 

22 Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Усі без вибору є актуальними Таких немає 

23 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Анатомія людини з основами 

Фізіологія людини і спорту 

Серед названих таких немає 

 Стейкхолдер Факультет 1. Які з наведених нижче 

чинників мають, на вашу 

думку, найбільший вплив 

на ефективність 

професійної діяльності 

фахівця та його кар'єрне 

зростання? 

2. Наскільки ви задоволені рівнем 

професійної підготовки випускників КЗВО 

"Луцький педагогічний коледж", які 

працюють у вас в організації/установі за 

шкалою від 1 (низький рівень) до 5 

(високий рівень)? Відповіді стейкхолдерів 

подані у відсотках нижче за текстом: 

1 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Рівень загальної підготовки 60,3 % 

2 Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Рівень методичної підготовки 1,7 % 

3 Сошичненська 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Формування гнучких навичок 36,2 % 



 

4 Горохiвський 

лiцей №1 iм. I.Я. 

Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської 

областi 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність до навчань та 

оволодівання новими 

знаннями 

1,7 % 

5 Сильненський 

ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність до розв’язання 

професійних проблем 

60,3 % 

6 Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність застосовувати 

знання на практиці 

36,2 % 

7 Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Рівень базових знань із 

професійно-орієнтованих 

методик фізичного виховання 

1,7 % 

8 Печихвостівський 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Націленість на кінцевий 

результат 

60,3 % 

9 ліцей с Підріжжя Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність працювати в 

команді 

36,2 % 

10 Горохівський 

ліцей N1 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Спроможність представляти 

себе і результати своєї роботи 

60,3 % 

11 Солов'ївська 

гімназія /-// ст. 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Стратегічне мислення 1,7 % 



 

12 Мирківська 

гімназія 

Горохівської ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність пристосовуватися 

до нових нестандартних 

ситуацій 

60,3 % 

13 Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Націленість на професійне 

зростання 

36,2 % 

14 Школа16 Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Загальна культура та 

комунікація 

 

15 Ощівська гімназія 

Горохівська ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Ведення професійної 

документації 

60,3 % 

16 Комунальний 

заклад "Луцька 

гімназія 4 імені 

Модеста 

Левицького 

Луцької міської 

ради" Волинської 

області 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Уміння висловлювати власну 

думку 

36,2 % 

17 Горохів ліцей №2 Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Рівень базових знань із 

професійно-орієнтованих 

методик фізичного виховання 

36,2 % 

18 Охлопівська 

гімназія 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Спроможність представляти 

себе і результати своєї роботи 

36,2 % 

19 ЗЗСО І-ІІІст. 

"ДРОЗДНІВСЬКИ

Й ЛІЦЕЙ" 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Уміння висловлювати власну 

думку 

1,7 % 



 

20 КЗЗСО Луцький 

ліцей27 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Націленість на професійне 

зростання 

60,3 % 

21 Ліцей 

ім.І.Я.Франка.м.Го

рохів 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Рівень методичної підготовки 60,3 % 

22 Ліцей#29 Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Спроможність представляти 

себе і результати своєї роботи 

1,7 % 

23 ЗЗСО"Жидичинсь

кий ліцей" 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність працювати в 

команді 

1,7 % 

24 Головненський 

ліцей, 

Головненської 

селищної ради, 

Ковельського 

району, 

Волинської 

області. 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Націленість на професійне 

зростання 

60,3 % 

25 Яснівська 

гімназія. 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Здатність працювати в 

команді 

36,2 % 

26 НВК"ЗОШ І-ІІІ 

ступеня дитячий 

садок" с. Гірники 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Рівень методичної підготовки 1,7 % 

   3. Які основні критерії 

оцінки Комунального 

закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний 

коледж» Волинської 

обласної ради як закладу 

вищої освіти? 

4. Які якості та навички випускників 

Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради  для вас 

найголовніші? 



 

1 Заболоттівська 

спеціальна школа 

Волинської 

обласної ради 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Імідж і ділова репутація 

закладу 

Рівень загальної підготовки 

2 Яснівська 

гімназія. 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Якість освітніх послуг Уміння висловлювати власну думку 

3 НВК"ЗОШ І-ІІІ 

ступеня дитячий 

садок" с. Гірники 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Зміст освітніх програм Рівень методичної підготовки 

4 Комунальний 

заклад "Луцька 

гімназія 4 імені 

Модеста 

Левицького 

Луцької міської 

ради" Волинської 

області 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Імідж і ділова репутація 

закладу 

Загальна культура та комунікація 

5 Печихвостівський 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Матеріально-технічна база Здатність до розв’язання професійних 

проблем 

6 Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Якість освітніх послуг Здатність працювати в команді 

7 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Впровадження нових видів 

спорту 

Націленість на професійне зростання 

8 Горохiвський 

лiцей №1 iм. I.Я. 

Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Зміст освітніх програм Ведення професійної документації 



 

областi 

9 Солов'ївська 

гімназія /-// ст 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Матеріально-технічна база Здатність працювати в команді 

10 КЗЗСО Луцький 

ліцей 27 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Імідж і ділова репутація 

закладу 

Загальна культура та комунікація 

11 ліцей с Підріжжя Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Впровадження нових видів 

спорту 

Здатність до розв’язання професійних 

проблем 

   5. Залиште свій коментар або 

побажання щодо 

компетентностей та 

результатів навчання за 

цією освітньою 

програмою. 

 

1 Ліцей 

ім.І.Я.Франка.м.Го

рохів 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Комплексний підхід до 

оцінювання індивідуальності 

кожного учня надзвичайно 

важливо 

 

2 КЗЗСО Луцький 

ліцей 27 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Хороша програма  

3 Комунальний 

заклад "Луцька 

гімназія 4 імені 

Модеста 

Левицького 

Луцької міської 

ради" Волинської 

області 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Досягати своєї мети  



 

4 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Розширення уявлень про 

організацію навчально-

виховного процесу. 

 

5 ЗЗСО І-ІІІст. 

"ДРОЗДНІВСЬКИ

Й ЛІЦЕЙ" 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Все супер!  

6 Школа16 Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Мене задовільняє навчання за 

цією освітньою програмою 

 

7 школа Велимче Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

комплекс: діти,вчитель, 

батьки,матеріальна база 

 

8 НВК"ЗОШ І-ІІІ 

ступеня дитячий 

садок" с. Гірники 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Успіхів у ваших починаннях  

9 ЗЗСО"Жидичинсь

кий ліцей" 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Випускники «Луцький 

педагогічний коледж», 

компетентні та високосвідчені 

спеціалісти 

 

10 Охлопівська 

гімназія 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Програма добра для 

покращення вміння дітей 

розвитку виховання спорті і у 

навчанні. 

 

11 Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Більше практики проводити, 

можна починати з 1 курсу! 

 

12 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Більше практичних занять у 

школах. Впроваджувати НУШ 

 



 

13 НВК"ЗОШ І-ІІІ 

ступеня дитячий 

садок" с. Гірники 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Все влаштовує  

14 Ліцей#29 Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Вважаю, що потрібен курс 

«Культура мовлення» 

 

15 ЗЗСО"Жидичинсь

кий ліцей" 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Створювати програми,що 

налаштовані на вирішення 

конфліктів. 

 

16 Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

Більше практичних занять у 

школах. Впроваджувати НУШ 

 

 

№ 

 

Стейкхолде

р 

 

Факультет 
3. На які предмети з обов’язкової частини 

потрібно   дати більшу кількість годин, 

а на які менше? 

4. Чи вважаєте Ви, що в освітній програмі 

доцільно вилучити деякі навчальні дисципліни? 

Якщо так, то які? 

 

1 

ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Українська мова за професійним 

спрямуванням. Основи спортивного 

коментування.  

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

Зменшити кількість годин: долікарська 

медична допомога 

Психологія спорту 

 

2 

Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивна термінологія та комунікація 
іноземною мовою 

Адаптивне фізичне виховання 

3 Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Українська мова за професійним 

спрямуванням. Основи спортивного 

коментування 

Основи теорії здоров’я та здорового способу життя 

 

 

4 

Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Рекреаційний туризм у міжнародній практиці Теорія та методика спортивно-масової роботи 



 

5 
Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивна термінологія та комунікація 
іноземною мовою 

Всі важливі 

 

6 

Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Українська мова за професійним 

спрямуванням. Основи спортивного 

коментування 

Оздоровчий фітнес 

 

 

7 

Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Рекреаційний туризм у міжнародній практиці 

Зменшити кількість годин: історія 

педагогіки 

Масаж оздоровчий 

8 
Печихвостівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Інформатика та нові інформаційні технології у 
фізичному вихованні та спорті 

Таких немає 

 

9 

ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Рекреаційний туризм у міжнародній 

практиці 

Всі важливі 

10 
ліцей с Підріжжя Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Українська мова за професійним 
спрямуванням. Основи спортивного 
коментування 

Таких немає 

 

11 

Горохівський ліцей 

N1 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Теорія та методика фізичного виховання  Всі важливі 

12 
Солов'ївська гімназія 

/-// ст. 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Рекреаційний туризм у міжнародній практиці 

Таких немає 

13 
Мирківська гімназія 

Горохівської ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Теорія та методика викладання туризму 

Всі важливі 

14 
Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Рекреаційний туризм у міжнародній 

практиці 

Всі важливі 



 

15 
Школа16 Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивно-анімаційні заходи з дітьми різного 
шкільного віку 

Біохімія м’язової діяльності 

16 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Спортивно-анімаційні заходи з дітьми 

різного шкільного віку 

Таких немає 

17 
Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивно-анімаційні заходи з дітьми різного 
шкільного віку 

Таких немає 

18 
Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  

Практику зі спортивного туризму 

Всі важливі 

 

19 

Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Практику зі спортивного туризму Всі важливі 

 

20 

Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивно-анімаційні заходи з дітьми різного 
шкільного віку 

Всі важливі 

21 Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Зменшити кількість годин: класичний 
масаж 

Анатомія людини з основами спортивної морфології 

22 Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивно-анімаційні заходи з дітьми різного 
шкільного віку 

Філософія 

23 ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

 

 

 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Збільшити кількість годин:  
Спортивно-анімаційні заходи з дітьми різного 
шкільного віку 
 
Зменшити кількість годин: адаптивний 
спорт 
 

Вважаю всі предмети актуальні 



 

 

№ 

 

Стейкхолде

р 

 

Факультет 
4 а. Які вибіркові компоненти є 

найактуальнішими  для регіонального 

ринку праці? 

4 б. Які вибіркові компоненти не є актуальні для  

регіонального ринку праці? 

 

 

 

1 

ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

 
Спортивна термінологія та комунікація 

іноземною мовою 

Відсутні 

2 
Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Пси хологія спілкування за професійним 
спрямуванням 

Класичний масаж 

3 Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Корекційна педагогіка Філософія 

 

4 

Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Рекреаційні ігри Відсутні 

5 Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Культура віртуального спілкування у 

професійному просторі 

Неолімпійський спорт 

6 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Інноваційні технології у практиці фізичного 
виховання Основи науково-дослідної роботи у сфері фізичної 

культури та спорту 

 

7 

Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Нетрадиційні види спорту 
Відсутні 

 

 

8 

Печихвостівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Методика туристсько-краєзнавчої роботи в 
школі 

Філософія 

9 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Початкова освіта та фізична 

культура 

Спортивні танці 
Професійний спорт 



 

Українки ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

10 
ліцей с Підріжжя Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Лікувальна фізична культура Професійний спорт 

 

11 

Горохівський ліцей 

N1 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Основи академічної доброчесності 
Професійний спорт 

12 Солов'ївська гімназія 

/-// ст. 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Педагогічна етика вчителя в НУШ Відсутні 

13 Мирківська гімназія 

Горохівської ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Роуп-скіпінг в НУШ Уміння оцінювати рівень навантаження за 

об’єктивними ознаками втоми 

14 
Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Вікова анатомія Відсутні 

15 
Школа16 Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Лікувальна фізична культура Класичний масаж 

16 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Педагогічна етика вчителя в НУШ Класичний масаж 

 

17 

Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Пси хологія спілкування за професійним 

спрямуванням 

 

Відсутні 

 

 

18 

Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Інноваційні технології у практиці фізичного 

виховання 

 

 

Жодні 

19 
Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Методика туристсько-краєзнавчої роботи в 

школі 
Володіння технологіями оцінювання ефективності 

інноваційною діяльностю у фізичному вихованні 



 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Фізична культура і спорт 

20 Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Вікова анатомія Уміння планувати та проводити різні форми масових 

фізкультурних оздоровчих заходів 

 

21 

Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Роуп-скіпінг в НУШ Уміння оцінювати рівень навантаження за 

об’єктивними ознаками втоми 

 

22 

Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Спортивна термінологія та комунікація 

іноземною мовою 

Уміння планувати та проводити різні форми масових 
фізкультурних оздоровчих заходів 

23 ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

 

 

 

 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Вікова анатомія Уміння оцінювати рівень навантаження за 
об’єктивними ознаками втоми. 

 

№ 

 

Стейкхолде

р 

 

Факультет 
6. Які на Вашу думку потрібно 

запровадити нові навчальні дисципліни 

(вкажіть орієнтовну назву): 

7. Які з перелічених обов’язкових та вибіркових 

компонентів не відповідають сформованим 

компетентностям освітньої програми? 

1 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Основи науково-дослідної роботи у сфері 

фізичної культури та спорту 
Основи теорії здоров’я  

2 
Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Ігри та забави для активного відпочинку 
Здоровий спосіб життя 

3 
Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Основи публічного управління, менеджменту 

та маркетингу у сфері фізичної культури і 

спорту 

Основи теорії здоров’я 

4 Горохiвський лiцей Початкова освіта та фізична Практикум з оздоровчого фітнесу Теорія та методика спортивно-масової роботи 



 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

5 
Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Основи науково-дослідної роботи у сфері 

фізичної культури та спорту 

Здоровий спосіб життя 

6 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Методика занять фізичними вправами з 

учнями СМГ 

Відповідають усі 

7 
Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Спортивна анімація 
Відповідають усі 

8 
Печихвостівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Основи спортивного коментування Теорія та методика спортивно-масової роботи 

9 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Методика занять фізичними вправами з 
учнями СМГ Відповідають усі 

10 
ліцей с Підріжжя Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Бадмінтон Відповідають усі 

11 
Горохівський ліцей 

N1 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Комунікаця іноземною мовою Теорія та методика спортивно-масової роботи 

12 
Солов'ївська гімназія 

/-// ст. 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Плавання і рятування на воді 
Історія фізичної культури 

13 Мирківська гімназія 

Горохівської ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Основи науково-дослідної роботи у сфері 

фізичної культури та спорту 

Відповідають усі 

14 
Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Практика у закладах оздоровлення і 
відпочинку Історія фізичної культури 

15 
Школа16 Початкова освіта та фізична 

культура 
Теорія і методика дитячого юнацького спорту Біохімія 



 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

16 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Плавання і рятування на воді Історія фізичної культури 

17 
Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Нові види спорту 
Відповідають усі 

18 
Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Правове регулювання у сфері фізичної 
культури та спорту Безпека життєдіяльності 

19 
Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Нові види спорту 
Відповідають усі 

20 Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Правове регулювання у сфері фізичної 

культури та спорту 

Безпека життєдіяльності 

21 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Плавання і рятування на воді Історія фізичної культури 

22 
Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

 

 Практика у початковій школі 

Відповідають усі 

23 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Професійна мобільність вчителя фізичної 
культури Відповідають усі 

№ Стейкхолде

р 

Факультет 
8. Що потрібно змінити під час практичної підготовки здобувачів вищої освіти за даною 
освітньою програмою відповідно до вимог ринку праці? 

1 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики;, збільшити 

кількість 

видів практики; 



 

2 
Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів; розширити список баз практики; збільшити 

кількість видів практики; 

3 Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

підвищувати якість проведення усіх видів занять зі студентами спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт 

4 
Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики; застосувати 

дуальну форму здобуття освіти 

5 
Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

сприяти підготовку навчально-методичних матеріалів з фахових методик для активізації самостійної 

роботи студента 

6 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів; застосувати дуальну форму здобуття освіти 

7 
Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів; розширити список баз практики; 

8 
Печихвостівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

узгоджувати із роботодавцями обсяг теоретичних занять та практичних навичок, які бажано 

включати до навчальних планів та програм студентів різних курсів та спеціальностей 

9 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

розширити список баз практики;, вдосконалити програми практик; 

10 
ліцей с Підріжжя Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів; 

11 
Горохівський ліцей 

N1 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

урізноманітнити форми проведення занять – ділові та рольові ігри, індивідуальні практичні завдання, 

мозкові штурми з проблемних питань фізичного виховання 

12 
Солов'ївська гімназія 

/-// ст. 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

раціональне застосування комп’ютерних технологій  

13 Мирківська гімназія Початкова освіта та фізична максимальне закріплення студентів на робочих місцях баз практик та їхня реальна участь у виконані 



 

Горохівської ОТГ культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

виробничих закладах у ЗЗСО 

14 Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

застосувати дуальну форму здобуття освіти 

15 
Школа16 Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів (аспірантів); 

16 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

застосувати дуальну форму здобуття освіти 

17 Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

розширити список баз практики; 

18 
Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

надалі урізноманітнювати ІНДЗ з урахуванням тематики досліджень аспірантів 

19 
Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської 

ради Луцького 

району Волинської 

областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики;, збільшити 

кількість 

видів практики; 

20 
Сильненський ліцей 

Цуманської селищної 

ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики;, збільшити 

кількість 

видів практики; 

21 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики;, збільшити 

кількість 

видів практики; 

22 
Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики;, збільшити 

кількість 

видів практики; 

23 
ЗЗСО Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Початкова освіта та фізична 

культура 

збільшити тривалість практичної підготовки студентів;, розширити список баз практики;, збільшити 

кількість 



 

Українки ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

видів практики; 

 

 

 

 

№ Стейкхолде

р 

Факультет 
9. Виберіть з переліку компетентностей освітньої програми ті компетентності, які є 

найактуальнішими для підготовки майбутнього фахівця? 

 

 

1 

ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність здійснювати навчання, виховання 

та соціалізацію людини у сфері фізичної 

культури і спорту, застосовуючи різні 

педагогічні методи та прийоми. 

4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

2 Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність застосовувати сучасні технології 

управління суб’єктами сфери фізичної культури 

і спорту. 

5. Здатність до безперервного професійного розвитку. 

3 Сошичненська 

ОТГ 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

3. Здатність здійснювати навчання, виховання 

та соціалізацію людини у сфері фізичної 

культури і спорту, застосовуючи різні 

педагогічні методи та прийоми. 

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

5. Здатність до розуміння ретроспективи 

формування сфери фізичної культури і спорту. 

 

4 
Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської областi 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. Здатність провадити 

безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної реабілітації 

у травматології та ортопедії, неврології, а також інших галузях медицини з дітьми. Здатність 

формувати в учнів предметні 

компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій 

розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері 

фізичної культури 

5 Сильненський  

Початкова освіта та фізична 
Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 



 

ліцей Цуманської 

селищної ради 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. Здатність провадити 

безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної реабілітації 

у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших 

галузях медицини з дорослими та дітьми. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з 

фізичного виховання, медико- біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових 

умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної 

культури. 

6 Городищенський 

Ліцей 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. Здатність провадити 

безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної реабілітації 

у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших 

галузях медицини з дорослими та дітьми. 

7 Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 
017 Фізична культура 
і спорт 

Здатність знаходити шляхи постійного покращення якості послуг фізичної реабілітації 

 

8 
Печихвостівський 

ліцей 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. Здатність провадити 

безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної реабілітації 

у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших 

галузях медицини з дорослими та дітьми. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з 

фізичного виховання, медико- біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових 

умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної 

культури. 

9 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 
порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. 

10 ліцей с Підріжжя Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях 

11 Горохівський ліцей 

N1 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

9. Здатність застосовувати сучасні технології 

управління суб’єктами сфери фізичної культури 



 

і спорту. 

Здатність до безперервного професійного розвитку. 

12 Солов'ївська 

гімназія /-// ст. 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. Здатність провадити 

безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з фізичної реабілітації 

у травматології та ортопедії, неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших 

галузях медицини з дорослими та дітьми. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з 

фізичного виховання, медико- біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових 

умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної 

культури. 

13 Мирківська 

гімназія 

Горохівської ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з 

фізичної реабілітації у травматології та ортопедії, неврології, а також інших галузях медицини з 

дітьми.  

 

14 
Сереховичівський 

ліцей 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 
порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. 

15 Школа16 Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації 

16 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з 

фізичної реабілітації у травматології та ортопедії, неврології, а також інших галузях медицини з 

дітьми. З 

17 Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації. 

18 Сошичненська 

ОТГ 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях 

19 Горохiвський лiцей 

№1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту. 

Здатність до безперервного професійного розвитку. 



 

20 Сильненський 

ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з 

фізичної реабілітації у травматології та ортопедії, неврології, а також інших галузях медицини з 

дітьми. З 

21 Городищенський 

Ліцей 
Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з 

фізичної реабілітації у травматології та ортопедії, неврології, а також інших галузях медицини з 

дітьми. З 

22 Холоневицький 

ліцей 
Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати в команді. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність трактувати патологічні процеси та 

порушення і застосовувати для їх корекції придатні засоби фізичної реабілітації 

23 ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця практичну діяльність з 

фізичної реабілітації у травматології та ортопедії, неврології, а також інших галузях медицини з 

дітьми. 

 

№ 

 

Стейкхолдер 

 

Факультет 

10. Запропонуйте, які нові компетентності 

майбутнього фахівця мала б сформувати 

освітня програма з метою його 

конкуренції на ринку праці? 

11. На підставі власного досвіду роботи, як би Ви 

оцінили рівень практичної підготовки нашого 

випускника ? 

1 ЗЗСО Любитівський ліцей імені Лесі 

Українки 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Вміння використовувати нормативні 

документи у навчально-педагогічній, 

фізкультурно-оздоровчій, спортивно-

масовій та науково-дослідницькій 
діяльності. 

високий; 

2 
Гімназія Колодяжненської ОТГ  

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Вміння оцінювати фізичні здібності і 

функціональний стан спортсменів, адекватно 

обирати засоби і методи тренування для 

корекції стану спортсмена з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

високий 

3 Сошичненська ОТГ  

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність до аналізу, систематизації та 

оцінки педагогічного досвіду, здатність до 

розробки методики та технологій для 

розвитку рухових умінь і навичок та 

фізичних (рухових) якостей) на основі 

розуміння і застосування положень 

високий 



 

фізіології, 

морфології, біохімії, біомеханіки. 

4 
Горохiвський лiцей №1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської ради Луцького 

району Волинської областi 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

При наданні реабілітаційної допомоги 

пацієнту/клієнту співпрацювати з членами 

мультидисциплінарної команди (медичними, 

психологічними, соціальними та іншими 

працівниками) 

високий; 

5 
Сильненський ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

співпрацювати з членами 

мультидисциплінарної 

команди (медичними, психологічними, 

соціальними та іншими працівниками) 

середній; 

6 
Городищенський Ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність враховувати медичні, психолого- 

педагогічні, соціальні аспекти у практиці 

фізичної 
реабілітації 

високий; 

7 
Холоневицький ліцей  

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність оцінювати фізичні здібності і 

функціональний стан учнів, адекватно 

вибирати засоби і методи рухової діяльності 

для корекції стану учнів з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей 

високий; 

8 
Печихвостівський ліцей  

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Вміння використовувати нормативні 

документи у навчально-педагогічній, 

фізкультурно-оздоровчій, спортивно-

масовій та науково-дослідницькій 
діяльності. 

високий; 

9 
ЗЗСО Любитівський ліцей імені Лесі 

Українки 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Вміння оцінювати фізичні здібності і 

функціональний стан спортсменів, адекватно 

обирати засоби і методи тренування для 

корекції стану спортсмена з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

високий; 

 

10 

ліцей с Підріжжя  

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

Здатність до аналізу, систематизації та 

оцінки педагогічного досвіду, здатність до 

розробки методики та технологій для 

розвитку рухових умінь і навичок та 

 

високий; 



 

і спорт фізичних (рухових) якостей) на основі 

розуміння і застосування положень 

фізіології, 

морфології, біохімії, біомеханіки. 

11 
 

Горохівський ліцей N1 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

При наданні реабілітаційної допомоги 

пацієнту/клієнту співпрацювати з членами 

мультидисциплінарної команди (медичними, 

психологічними, соціальними та іншими 

працівниками) 

високий; 

 

12 

Солов'ївська гімназія /-// ст. Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

співпрацювати з членами 

мультидисциплінарної 

команди (медичними, психологічними, 

соціальними та іншими працівниками) 

 

високий; 

13 Мирківська гімназія Горохівської ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична культура 

і спорт 

Здатність враховувати медичні, психолого- 

педагогічні, соціальні аспекти у практиці 

фізичної 
реабілітації 

високий; 

 

 

14 

Сереховичівський ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Формування професійної мобільності  

 

високий; 

15 
Школа16 Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність працювати на межі професії високий; 

16 
ЗЗСО Любитівський ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Формувати гнучкі  навички крос-мобільності 
високий; 

17 
Гімназія Колодяжненської ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Формувати soft-skills (гнучкі навички) 
високий; 

18 Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

Здатність  опановувати нових видів практики високий; 



 

19 
Горохiвський лiцей №1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської ради Луцького 

району Волинської областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність до академічної мобільності 
високий; 

20 
Сильненський ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Уміння працювати з міжнародними 
проєктами, конференціями високий; 

21 
Городищенський Ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Уміння адаптовуватися до нових дисципліни 
високий; 

22 
Холоневицький ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Здатність до академічної мобільності 
високий; 

23 
ЗЗСО Любитівський ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Формувати гнучкі  навички крос-мобільності 
високий; 

№ Стейкхолдер Факультет 12. До яких видів освітньої діяльності Коледжу Ви хотіли б бути залучені? 

 

1 

ЗЗСО Любитівський ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

проведення для студентів лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; забезпечення виробничої 

практики на базі Вашого закладу/установи;, рецензування курсових робіт;, розробка та супровід 

спільних науково-дослідних проектів та програм;, участь в спільних проєктах, олімпіадах, 

конференціях тощо; 

 

2 

Гімназія Колодяжненської ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

 

проведення для студентів лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; розробка та супровід 

спільних науково-дослідних проектів та програм;, участь в спільних проектах, олімпіадах, 

конференціях тощо; 

 

3 

Сошичненська ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

 

проведення для студентів лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; забезпечення виробничої 

практики на базі Вашого закладу/установи; 

 

 

4 

Горохiвський лiцей №1 iм. I.Я. Франка 

Горохiвської мiської ради Луцького 

району Волинської областi 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

проведення для студентів лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; забезпечення виробничої 

практики на базі Вашого закладу/установи; рецензування курсових робіт; розробка та супровід 

спільних науково-дослідних проектів та програм; участь в спільних проектах, олімпіадах, 

конференціях тощо; спільно розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

5 
Сильненський ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

забезпечення виробничої практики на базі Вашого закладу/установи; 



 

6 
Городищенський Ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

забезпечення виробничої практики на базі Вашого закладу/установи; розробка та супровід спільних 

науково- 
дослідних проєктів та програм; 

7 
Холоневицький ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

забезпечення виробничої практики на базі Вашого закладу/установи; участь в спільних проєктах, 
олімпіадах, конференціях тощо; 

 

8 

Печихвостівський ліцей Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

проведення для студентів лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; участь в спільних проектах, 

олімпіадах, конференціях тощо; спільно розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

9 
ЗЗСО Любитівський ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

проведення для студентів лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; участь в спільних проектах, 
олімпіадах, конференціях тощо; 

10 
ліцей с Підріжжя Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

проведення для студентів  лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів; участь в спільних 
проектах, олімпіадах, конференціях тощо; 

11 
Горохівський ліцей N1 Початкова освіта та фізична 

культура 
ОПП спеціальності 017 
Фізична культура і спорт 

участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо; 

12 
Солов'ївська гімназія /-// ст. Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

Рецензування курсових робіт;, розробка та супровід спільних науково-дослідних проєктів 
та програм;, участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо; 

 

13 

Мирківська гімназія Горохівської ОТГ Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

забезпечення виробничої практики на базі Вашого закладу/установи;, рецензування 

курсових робіт;, участь в спільних проектах, олімпіадах, конференціях тощо; 

 

 

14 

Сереховичівський ліцей 

 

Початкова освіта та фізична 

культура 

ОПП спеціальності 017 

Фізична культура і спорт 

проведення для студентів  лекцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів;, забезпечення виробничої 

практики на базі Вашого закладу/установи;, рецензування курсових робіт;, розробка та супровід 

спільних науково-дослідних проектів та програм;, участь в спільних проектах, олімпіадах, 

конференціях тощо;, спільно розвивати дуальну форму здобуття освіти. 

 

15 

Школа16 Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів  

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; рецензування 

курсових робіт;, розробка та 

супровід спільних науково-

дослідних проєктів та 

програм; 



 

16 
ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

спільно розвивати дуальну 

форму здобуття освіти. 

17 
Гімназія 

Колодяжненської 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів  

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; рецензування 

курсових робіт; 

 

18 

Сошичненська 

ОТГ 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів 

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; рецензування 

курсових робіт;, участь в 

спільних проєктах, 

олімпіадах, конференціях 

тощо; 

19 
Горохiвський 

лiцей №1 iм. I.Я. 

Франка 

Горохiвської 

мiської ради 

Луцького району 

Волинської 

областi 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів 

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; участь в 

спільних проєктах, 
олімпіадах, конференціях 
тощо; 

20 
Сильненський 

ліцей Цуманської 

селищної ради 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів 

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів;, участь в 

спільних проєктах, 
олімпіадах, конференціях 
тощо; 

21 
Городищенський 

Ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів 

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; участь в 

спільних проєктах, 

олімпіадах, конференціях 

тощо; 

22 
Холоневицький 

ліцей 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів 

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; рецензування 

курсових робіт; участь в 

спільних проєктах, 

олімпіадах, конференціях 

тощо; 



 

23 
ЗЗСО 

Любитівський 

ліцей імені Лесі 

Українки 

Початкова освіта та 

фізична культура 

ОПП спеціальності 

017 Фізична 

культура і спорт 

проведення для студентів  

лекцій, семінарів, тренінгів та 

майстер-класів; забезпечення 

виробничої практики на базі 

Вашого закладу/установи;, 

рецензування курсових робіт; 

розробка та супровід спільних 

науково-дослідних проектів та 

програм; участь в спільних 

проєктах, олімпіадах, 

конференціях тощо; спільно 

розвивати дуальну форму 

здобуття освіти. 



 

 

Результати анкетування для випускників 

 

 

Мета дослідження: вивчити та узагальнити думку випускників коледжу щодо організації навчального процесу та якості викладання. 

Термін дослідження: травень/червень 2019 - 2020 рр. (під час підписання обхідного листа). 

Анонімне анкетування проводилось зі студентами випускних курсів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.  

Випускники оцінювали (від 1 до 5 балів) наступні критерії: 

 

✔ рівень організації навчального процесу; 

 

✔ якість викладання навчальних дисциплін викладачами; 

 

✔ культурно-масову роботу в університеті та на факультеті (організація вечорів, концертів, екскурсій тощо); 

✔ стан матеріально-технічної бази на факультеті; 

 

✔ стан житлово-побутових умов у гуртожитку. 

 

Також випускники зазначали свої пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу в університеті, критичні та позитивні зауваження, які могли супроводжувати їх 

під час навчання, характеризували практичну складову підготовки та перелік предметів під час навчання. 

 


