
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» галузі знань 0201 «Культура» 

у відокремленому структурному підрозділі Педагогічний коледж 

Львівського національного університету імені Івана Франка

Відповідно до постанови 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» і наказу Міністерства освіти і науки України від 17 
травня 2016 р. № 1005л експертна комісія у складі:

Голови комісії: Гомотюк Оксани Євгенівни -  завідувача кафедри
документознавства, інформаційної діяльності та 
українознавства Тернопільського національного 
економічного університету, доктора історичних наук, 
професора;

Члена комісії: Лемак Оксани Станіславівни -  голови циклової комісії
гуманітарних дисциплін і діловодства Дрогобицького 
механіко-технологічного коледжу

У період з 24 по 26 травня 2016 р. розглянула подані матеріали та 
провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у 
відокремленому структурному підрозділі Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка, пов’язані з підготовкою 
молодших спеціалістів за спеціальністю «Діловодство» галузі знань 0201 
«Культура», за такими напрямами:

-  достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним 
закладом разом з заявою щодо акредитації спеціальності відповідної 
галузі знань;

-  фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного забезпечення навчального закладу та його 
відповідність установленим законодавством вимогам.

За результатами перевірки встановлено:
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1. ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ПОДАНОЇ 
ВІДОКРЕМЛЕНИМ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ПЕДАГОГІЧНИМ

КОЛЕДЖЕМ
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

. Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних установчих 
документів у відокремленому підрозділі Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка.

Відокремлений підрозділ Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка (далі Коледж) -  це 
державний вищий навчальний заклад І -  II рівня акредитації, який готує 
бакалаврів та молодших спеціалістів на базі повної загальної середньої 
освіти. Як структурний підрозділ Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Коледж розпочав свою діяльність з 1 вересня 1999 р. на 
основі наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.99 р. № 238 та 
розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 
30.07.99 р. №868 «Про реорганізацію Львівського педучилища № 1».

21 жовтня 2015 р. Коледжу надано статус відокремленого 
структурного підрозділу Львівського національного університету імені Івана 
Франка (Наказ № 0-146 від 21.10.2015 р.).

Коледж працює відповідно до Законів України «Про вищу освіту», 
постанов Кабінету Міністрів і відповідних наказів Міністерства освіти і 
науки України, Статуту Львівського національного університету імені Івана 
Франка, Положення про Педагогічний коледж Львівського національного 
університету імені Івана Франка, потреб освіти та суспільного розвитку 
держави, вирішує проблеми підготовки фахівців, що дає можливість 
зберігати і підвищувати авторитет педагогічного закладу, забезпечувати 
самореалізацію інтересів випускників загальноосвітніх шкіл у здобутті 
освіти. Діяльність Коледжу характеризується системністю і роботою на 
перспективу.

Керівник вищого навчального закладу -  Сурмач Оксана Іванівна -  
доцент, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії, викладач- 
методист. У Коледжі Оксана Іванівна працює з 2006 р. як викладач 
суспільних дисциплін, з 2007 р.- заступник директора з виховної роботи, з 
лютого 2014 р. -  в. о. директора, з 15.03.2016 р. -  директор.

Коледж веде свою історію безперервного функціонування від 
Державної жіночої учительської семінарії, заснованої відповідно до Статуту, 
затвердженого у Відні Міністерством віросповідань і освіти Австрії, та 
Розпорядження Крайової шкільної ради у Львові від 25.02.1871 р. № 1740.
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Семінарія знаходилась в урядовому будинку по вул. Скарбківська (тепер 
Лесі Українки).

Основні віхи розвитку - Педагогічного Коледжу нашої держави, 
якому у 2016 році виповнилося 145 років: 1895-1900 рр. -  здійснено 
будівництво основного корпусу по вулиці Сакраменток (тепер Туган- 
Барановського,7), що є історико-архітектурною пам’яткою міста (охоронний 
№ 1090, рішення Львівського облвиконкому від 22.11.1988 р.); 1949 р. -  
навчальний заклад перейменовано на Львівське педагогічне училище №1; 
1957-1969 рр. -  в училищі функціонувало музично-педагогічне відділення, 
яке було переведено до педагогічного училища № 2, а пізніше реорганізовано 
в музично-педагогічне училище; 1996 р. -  вперше в Україні серед 
педагогічних училищ відкрито нову спеціальність «Соціальна педагогіка»; 
2001р. -  розпочато підготовку вчителів початкового навчання з додатковою 
кваліфікацією «Вчитель іноземної (англійської, німецької, французької) мови 
в початкових класах»; 2003 р. -  проведено прийом студентів всіх 
спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; 2013 р. -  
відкрито спеціальність «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст»; 2015 р. -  згідно з наказом №0-146 від 21.10 2015 р. 
створено відокремлений структурний підрозділ Педагогічний коледж 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

За останні шістдесят років випущено понад 21602 педагоги, в їх 
числі — близько: 5196 вчителів початкового навчання, 13254 вихователів 
дошкільних навчальних закладів, 902 вчителів музики і музичних керівників, 
1 100 вчителів англійської мови, 280 вчителів німецької мови, 369 соціальних 
педагогів, 223 вчителів-дефектологів, логопедів.

Право Коледжу на провадження освітньої діяльності засвідчено 
відповідною ліцензією серія АЕ № 636822 від 19.06.2015 р. Міністерства 
освіти і науки України. У 2016 р. Коледж завершує підготовку фахівців на 
базі повної загальної середньої освіти з чотирьох напрямів підготовки.

№
з/п

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та напрям 
підготовки бакалаврів

Ліцензований
обсяг Термін дії 

ліцензії
Денна Заочна

Підготовка бакалаврів

1
0101
Педагогічна освіта

6.010101
Дошкільна освіта 75 50 01.07.2016

6.010102 
Початкова освіта 100 - 01.07.2016

6.010105Корекційна 
освіта (за нозологіями) 75 25 01.07.2016
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6.010106
Соціальна педагогіка 50 - 01.07.2017

Разом ліцензований обсяг прийому бакалаврів 300 75

Підготовка молодших спеціалістів

2 0101
Педагогічна освіта

5.01010101 
Дошкільна освіта 75 50 01.07.2018

5.01010201 
Початкова освіта 75 - 01.07.2018

5.01010601 
Соціальна педагогіка зо - 01.07.2018

0201 Культура 5.02010501 Діловодство 25 “ 01.07.2017

Разом ліцензований обсяг прийому молодших 
спеціалістів

205 50

Кількість студентів станом на 01.10. 2015 року
(продовжується підготовка бакалаврів на 4 курсів_______________________

Напрям підготоки Денна форма навчання Заочна
Всього Бюджет Платне Всього Бюджет Платне

Дошкільна освіта 62 25 37 75 15 60
Початкова освіта 97 70 27
Соціальна педагогіка 44 20 24
Корекційна освіта 41 20 21 14 14
Разом 244 135 109 89 15 74

Молодший спеціаліст
Спеціальності Денна форма навчання Заочна

Всього Бюджет Платне Всього Бюджет Платне
Дошкільна освіта 
(І-ІІ курси)

108 зо 78 57 - 57

Початкова освіта (І-ІІ) 87 33 54 - - -

Соціальна педагогіка (І-ІІ) 32 15 17 - - -

Діловодство (І-ІІІ) зо 5 25 - - -

Разом 257 83 174 57 - 57

Коледж є одним із провідних закладів у місті Львові та області, котрий 
здійснює підготовку молодших спеціалістів. За період існування Коледжу 
формується потужна матеріальна база, належний кадровий потенціал. Для 
організації навчально-методичної та виховної роботи в Коледжі створено 10 
циклових комісій.

У Коледжі сформовано відповідний сучасним вимогам склад науково- 
педагогічних працівників. На сьогодні педагогічний колектив Коледжу 
налічує 65 викладачів, у тому числі 5 кандидатів наук (за постійним місцем 
праці), 1 доктор наук (за сумісництвом), 1 заслужений працівник освіти. За

Голова комісії О.Є.Гомотюк



5

сумісництвом (внутрішнім) працюють 13 викладачів, серед них 4 кандидати 
наук, 2 доценти. Атестаційною комісією 32 викладачам встановлено 
категорію «спеціаліст вищої категорії», 13 -  «спеціаліст І категорії», 9 -  
«спеціаліст II категорії», педагогічне звання «старший викладач» присвоєно З 
особам, «викладач-методист» -  15 особам. У відпустці для догляду за 
дитиною перебувають 5 молодих викладачів. У жовтні 2015 р. захистили 
дисертації на звання кандидата педагогічних наук 2 викладачі, які працюють 
за основним місцем роботи.

* Адреса провадження освітньої діяльності : м.Львів, вул. Туган -  
Барановського, 7 (1 корпус), вул. Антоновича, 16 (2 корпус). Тел.(факс): 275 -  
65 -  40, веб- сайт навчального закладду: ЬЦр://редсо11еае.1пи.есІи.иа.

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю 
оригіналів.

Висновок: експертною комісією встановлено, що документи, які
забезпечують правові основи діяльності відокремленого підрозділу 
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана 
Франка, наявні в повному обсязі, відповідають чинному законодавству та 
державним стандартам освітньої діяльності. Вони розроблені з урахуванням 
усіх рекомендацій Міністерства освіти і науки України і затверджені у  
встановленому порядку.

2. ФАКТИЧНИЙ СТАН КАДРОВОГО, НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО, МАТЕРІАЛЬНО- 

ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО 
ВІДПОВІДНІСТЬ УСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ

2.1. Кадрове забезпечення спеціальності

Під час проведення експертизи стану кадрового забезпечення 
розглянуті такі документи:

-книга наказів з кадрових питань (особового складу) та основної 
діяльності;

-особові справи педагогічних працівників;
-трудові книжки (оригінали для тих, хто працює за основним місцем 

роботи);
-тарифікаційна відомість;
-протоколи педагогічної ради;
-копії дипломів про вищу освіту;
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-копії атестатів доцентів;
-копії дипломів кандидатів наук;
-свідоцтва про підвищення кваліфікації та документи, що засвідчують

проходження стажування.

На даний час навчальний процес спеціальності «Діловодства» 
забезпечують 17 педагогів, з яких, 1 доктор наук, 3 -  кандидати наук, 
враховуючи результати атестації 2016 р.: З -  викладачі, яким присвоєно 
педагогічне звання «Викладач-методист», є 11 спеціалістів вищої категорії, 
З- спеціалісти першої категорії, 2 - викладачі другої категорії, 1 -  спеціаліст.

До складу випускової циклової комісії входять 6 педагогів, з них: 1 — 
кандидат історичних наук (2015 р.), 4 викладачі — спеціалісти вищої
категорії, 1- другої, 1 -  спеціаліст.

Очолює циклову комісію Галина Богданівна Сенич -  спеціаліст вищої 
категорії, викладач економічної теорії, заступник директора з виховної 
роботи. Загальний стаж роботи -  26 років. Закінчила Національний 
університет «Львівська політехніка». Викладач економічних дисциплін. 
Щорічно працює в організаційному комітеті обласних конкурсів та олімпіад.

У Коледжі створені необхідні умови для забезпечення професійної 
діяльності співробітників, за кожним педагогічним працівником закріплені 
предметні та навчальні аудиторії, також створені умови для вибору найбільш 
ефективних та сучасних форм і методів навчання, підвищення педагогічної 
майстерності, проявів творчої ініціативи. Переважна більшість викладачів 
мають великий педагогічний досвід, узагальнюють і розповсюджують його 
серед членів педагогічного колективу та інших навчальних закладів, 
виступають на семінарах, конференціях, засіданнях обласних методичних 
об’єднань освітян.

Важливим напрямком діяльності Коледжу є створення належних умов 
для удосконалення рівня професійної компетентності викладача. Цьому 
сприяє організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
Підвищенню професійної компетенції викладача також слугує систематичне 
ознайомлення з новинками фахової та методичної періодики, підписка на які 
щорічно організовується у коледжі. Набуті знання, досвід, нові ідеї викладачі 
застосовують у своїй щоденній роботі. Викладачі, які забезпечують 
професійну підготовку молодших спеціалістів з діловодства підвищують 
кваліфікацію на відповідних кафедрах ВНЗ, підприємствах, організаціях, 
наукових установах.

Кваліфікація викладачів, які забезпечують навчальний процес за 
спеціальністю, відповідає навчальним дисциплінам, які вони викладають. 
Плинність кадрів серед викладацького складу відсутня. Викладачі мають 
глибокі теоретичні та професійні знання, практичний досвід роботи, що 
забезпечує належний рівень навчально-виховного процесу.

Голова комісії О. Є.Гомотюк
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Молоді викладачі Коледжу беруть участь в семінарах-тренінгах 
навчально-методичної лабораторії педагогічної майстерності кафедри 
загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету 
імені Івана Франка, у рамках роботи «Школи педагогічної майстерності».

Атестація педагогічних працівників Коледжу проводиться у 
відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від
06.10.2010 р. (зі змінами, внесеними відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про внесення змін до Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників» № 1135 від 08.08.2013 р.) та відповідно 
до наказів Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації.

Аналіз кадрового супроводу навчального плану показує, що:
1) загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін

гуманітарної підготовки становить 184 год. Частка педагогічних працівників 
на постійній основі з вищою категорією, які забезпечують викладання 
лекційних годин для даного циклу становить 116 год (63 %):

2) загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін
фундаментальної підготовки становить 152 год. Частка педагогічних 
працівників на постійній основі з вищою категорією, які забезпечують 
викладання лекційних годин для даного циклу становить 92 год. (61 %);

3) загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін професійної 
підготовки становить 732 год. Частка педагогічних працівників на постійній 
основі з вищою категорією, які забезпечують викладання лекційних годин 
для даного циклу становить 282 год. (39 %);

4) частка педагогічних працівників з науковими ступенями, які 
забезпечують викладання лекційних годин циклу дисциплін гуманітарної 
підготовки становить 39%; фундаментальної підготовки 28 %, професійної 
підготовки -  23 % .

Висновок: експертна комісія констатує, що кількісні та якісні 
показники кадрового забезпечення підготовки молодших спеціалістів за 
спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» галузі знань 0201 «Культура» у  
відокремленому структурному підрозділі Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка відповідають Ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг та Державним вимогам до акредитації.

2.2. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчального процесу

Організація навчально-виховного процесу в Коледжі базується на 
основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»,

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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стандартів освіти та інших нормативних документів з питань освіти.
Доведення змісту нормативних документів працівників коледжу 

здійснюється на педагогічних радах, адміністративних, методичних та 
виробничих нарадах.

Педагогічний колектив Коледжу працює над удосконаленням методики 
викладання навчальних дисциплін. Серед його важливих напрямків роботи -  
впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання у 
навчальний процес. Загалом викладачі беруть активну участь у роботі 
засідань обласних предметних методичних об’єднань, в роботі засідань ради 
директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації області та 
обмінюються досвідом роботи.

Для підвищення педагогічної майстерності викладачів у Коледжі діє 
педагогічна та методична ради, для підвищення кваліфікаційного рівня 
створено атестаційну комісію. Головним завданням цих органів є надання 
методичної допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, 
впровадженні у навчальний процес нових інноваційних форм і методів 
навчання та широкому використанні традиційної та педагогічної думки. 
Успішно працює рада профілактики, що дозволяє уникати випадків 
правопорушень серед студентської молоді, системно проводяться виховні 
години та заходи, спрямовані на вшанування історичних та культурно- 
мистецьких подій тощо. Працюють гуртки художньої самодіяльності та 
спортивні секції.

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в Коледжі 
відбувається шляхом постійного удосконалення форм і методів навчання та 
виховання. Передбачається вдосконалення навчально-виховного процесу з 
урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, 
практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти з урахуванням нових 
державних і галузевих стандартів освіти, нових освітньо-професійних 
програм та програм навчальних дисциплін.

На кожен навчальний рік складається план роботи Коледжу, який 
включає такі розділи, як «Проблемні і перспективні питання розвитку 
коледжу», «Управління навчально-виховним процесом», «Методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу», «Виховна робота в закладі», 
«Соціально-економічна та господарська діяльність», «Профорієнтаційна 
робота».

Навчальний процес в цілому на 100% забезпечений методично. 
Забезпеченість навчально-методичною документацією вибіркових 
навчальних дисциплін становить 100%. Методичними матеріалами повністю 
забезпечено навчальна та виробнича практики. Забезпеченість методичними 
матеріалами для самостійної роботи студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної, фундаментальної становить 100%, з професійної та практичної 
підготовки -  100%.

Для всіх дисциплін згідно із навчальним планом розроблено пакети
Голова комісії О. Є.Гомотюк
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завдань для контрольних робіт та комплексні контрольні роботи, пакети 
екзаменаційних білетів.

Графік навчального процесу достатньо оптимальний. Дисципліни 
вивчаються у визначеній навчальним планом послідовності, що сприяє 
реалізації міждисциплінарних зв’язків. Розклад занять, екзаменів, 
розробляється посеместрово. Навчальний план за показниками номенклатури 
дисциплін, годин і форм контролю виконується повністю.

Навчально-методичне забезпечення розроблене відповідно до освітньо- 
кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми 
підготовки молодшого спеціаліста із галузі знань 0201 «Культура» 
спеціальності 5.02010501 «Діловодство». Відповідно до стандарту 
випусковою цикловою комісією розроблені та затверджені варіативні 
частини освітньо-професійної програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) підготовки фахівця, що затверджені у відповідному 
порядку.

Відповідно до ОПП та ОКХ розроблено навчальний план, який 
передбачає розподіл навчального навантаження за циклами в розрізі годин та 
кредитів, що виділяються на вивчення дисципліни, а також календарний 
розподіл часу підготовки в розрізі часу, що відводиться на навчання, 
тренінги, канікули, сесію та державну атестацію. У навчальному плані 
визначається форма державної атестації випускників (комплексний 
державний екзамен за фахом).

Розроблено робочі програми навчальних дисциплін, які містять усі 
необхідні компоненти, а саме: плани лекційних, семінарських, практичних 
занять, завдання для лабораторних робіт (там, де передбачені лабораторні 
роботи), перелік питань, що виносяться на самостійну роботу студентів, 
перелік рекомендованої літератури, критерії оцінювання, а також інші 
матеріали, необхідні для якісної та кваліфікованої підготовки студентів.

Організація навчального процесу за спеціальністю здійснюється у 
відповідності з діючими навчальними та робочими планами. Структурне та 
змістове наповнення наявних комплексів навчально-методичного забезпечення 
підготовки фахівців за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» (навчальні, 
робочі навчальні програми з усіх дисциплін, методичні рекомендації до 
виконання практичних, семінарських, самостійних робіт, комплексних 
контрольних робіт) відповідають чинним вимогам. Навчально-методичні 
комплекси забезпечення викладання дисциплін розроблені на основі освітньо- 
кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми і навчального 
плану та з урахуванням вимог підготовки бакалаврів у Національному 
університеті «Львівська політехніка».

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань
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студента у кредитно-рейтинговій системі організації навчального процесу 
передбачає орієнтацію на індивідуально-диференційовану, особистісно- 
орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 
навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без 
участі викладача. Час, відведений для самостійної роботи студента, 
становить біля Ул частини академічного кредиту і в навчальну та 
індивідуальну роботу викладача не обліковується. Співвідношення обсягів 
аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з 
урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, 
значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а 
також питомої ваги в навчальному процесі практичних, семінарських і 
лабораторних занять.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально- 
методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними посібниками, 
опорними конспектами лекцій, інтерактивними навчально-методичними 
комплексами дисциплін, електронно-обчислювальною технікою тощо. 
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає й засоби 
самоконтролю (тести, типовий пакет контрольних завдань тощо). Самостійна 
робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 
навчальної дисципліни виконуєся у бібліотеці, навчальних кабінетах і 
лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Починаючи з першого курсу студенти заводять портфоліо, в якому 
комплектують усі напрацювання практично-семінарських занять. Велику 
частку у навчальному процесі відводиться проведенню ситуативних ігор з 
кадрових питань, а саме: проведенню співбесід при прийомі на роботу, 
поданні та перевірці документів, складанню автобіографії, характеристики, 
заповненню трудових книжок, введенню особових справ, карток, листів, 
посадових інструкцій та резюме, що особливо важливо у наш час. Ці та інші 
ситуативні тренінги також проводяться за методичними рекомендаціями 
викладача та набутими теоретичними знаннями.

На початку кожного нового семестру проводяться навчальні ігри 
професійної термінології. Метою таких ігор є повтор та засвоєння набутих 
знань у попередньому семестрі, розширення словесного запасу студентів. 
Упродовж навчання студенти засвоюють систему електронного 
документообігу, складають формуляр -  зразки уніфікованих форм 
документів, які будуть використовувати у майбутній професійній діяльності.

Упродовж навчання на всіх курсах вивчення профільних дисциплін 
проводять семінари відкритого і закритого типу. Цікавими для студентів 
були теми «Електронне діловодство за кордоном: основні напрями роботи,
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ефективність використання», «Розпізнавання істинних і підроблених 
документів», «Види пенсій. Оформлення виходу на пенсію», «Відпустки. 
Види відпусток», «Документальне забезпечення організації роботи із 
зверненнями громадян».

Студентів спеціальності залучають до участі у наукових заходах з 
економічної теорії, документознавства а саме -  олімпіад та студентських 
конферецій серед студентів технікумів, училищ та коледжів Львівської 
області.

Усі викладачі випускової комісії мають багаторічний досвід роботи зі 
студентами, постійно підвищують рівень свого професіоналізму шляхом 
проходження курсів підвищення кваліфікації, беруть участь у науково- 
методичних, практичних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер- 
класах тощо. Викладачі Коледжу Г. П. Ярмола. та А. М. Шукалович 
провадять активну наукову діяльність, презентуюючи резултати наукових 
досліджень у фахових виданнях.

Комісія проаналізувала наявність та зміст методичних рекомендацій до 
виконання курсових робіт студентами. Встановлено, що тематика курсових 
робіт розробляється викладачами дисциплін професійно-практичного циклу на 
початку навчального року, розглядається і затверджується на засіданнях 
циклових (предметних) комісій. Перелік тем, рекомендації та вимоги до 
написання курсових робіт доступні студентам, знаходяться у кабінеті 
діловодства. Студенти спеціальності 5.02010501 «Діловодство» при здобутті 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст виконують дві курсові 
роботи. Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і 
узагальнення знань, здобутих за час навчання та їх застосування до 
комплексного вирішення конкретних фахових завдань. Тематика курсових 
робіт відповідає завданням відповідних навчальних дисциплін і тісно 
пов’язана з практичними потребами ведення діловодства. Наприклад, 
студенти спеціальності «Діловодство» на II курсі виконували курсові роботи 
на теми: «Цінна інформація і конфіденційні документи», «Еволюція і 
сучасний стан особової справи як одного з основних документів кадрового 
діловодства», «Порядок організації діловодства на новоствореному 
підприємстві», «Оформлення та подання документів для оформлення пенсії», 
«Візитна картка, як атрибут усного ділового мовлення». Студенти III курсу 
працюють над такими темами: «Організація і структурування кадрових служб 
управлінні закладом із урахуванням передового вітчизняного та закордонного 
досвіду», «Документування трудових правовідносин: правова база, стан, 
види, шляхи удосконалення», «Ділове листування як один із каналів зв’язку 
установи із зовнішніми організаціями: його види, особливості використання, 
складання. Листування із зарубіжними партнерами», «Оплата праці, як 
основний чинник мотивування продуктивності праці», «Шляхи 
удосконалення нормування праці на сучасних підприємствах», «Українська 
термінологія у професійному спілкуванні», «Фразеологія офіційно - ділового
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стилю української мови», «Лексикографічна компетенція, як показник мовної 
культури фахівця». Тематика курсових робіт та методичні вказівки до їх 
виконання розроблені на належному рівні. Комісією було вибірково 
перевірено частину робіт, виявлені відхилення в межах норми.

Практична підготовка майбутніх фахівців здійснюється відповідно до 
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 05.04.1993 р. 
за № 93. Базою для різноманітних видів навчальної та технологічної практики є 
провідні установи і заклади Львівської області, які визначаються наказом 
директора коледжу. З кожним базовим закладом укладена відповідна угода. 
Навчальна та технологічна практики проводяться у відповідності до 
затверджених програм. Після проходження кожного виду практики студенти 
подають письмовий звіт, який захищається студентом у відповідній комісії у 
присутності завідувача практикою.

Перевірка звітної документації студентів-практикантів засвідчила 
виконання ними програм практик у повному обсязі. Проведений комісією 
вибірковий аналіз відгуків-характеристик студентів, наданий базовими 
установами, дає підстави стверджувати, що майбутні фахівці мають достатню 
теоретичну та практичну підготовку, добре володіють сучасними
інформаційними технологіями.

Державна атестація студентів спеціальності «Діловодство»
здійснюватиметься Державною кваліфікаційною комісією після закінчення 
повного курсу навчання. На час перевірки була підготовлена вся необхідна 
документація до проведення двох державних іспитів: інтегрований з 
української та іноземної мов, стилістики ділового мовлення і редагування 
службових документів та комплексного з діловодства, документознавства та 
інформаційного забезпечення управління.

Виховна робота у Коледжі поставлена на високому змістовному рівні в 
напрямках патріотичного, духовного, правового та фізичного виховання, 
створені системи просвітницьких занять, анкетування, студентського 
самоврядування, художньої самодіяльності, робота з батьками, школа 
молодого куратора тощо. У заходах беруть участь усі студенти навчального 
закладу.

Виховна робота передбачає планування заходів на рік, семестр та місяць, 
спрямована на створення умов для вільного розвитку особистості, її загальної 
культури, залучення до різних видів творчості. План заходів, його виконання та 
коротка інформація про проведення висвітлюється на офіційній сторінці 
навчального закладу та у соціальних мережах. Студентами спеціальності 
5.02010501 «Діловодство» залучаються до участі у заходах Коледжу та 
університету.

Висновок: експертна комісія констатує, що організаційне та
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навчально-методичне забезпечення спеціальності 5.02010501 «Діловодство» 
галузі знань 0201 «Культура» повністю відповідають Ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти та Державним вимогам до 
акредитації і забезпечують належний професійний рівень підготовки 
молодших спеціалістів із цієї спеціальності.

2.3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 
. за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство»

Навчальний процес в Педагогічному коледжі Львівського
національного університету імені Івана Франка здійснюється у двох 
навчальних корпусах, студентському гуртожитку загальною площею 15084 
м.кв. Площа навчальних приміщень коледжу складає 4333,1 м.кв: вул. 
М.Туган -  Барановського, 7 -  2955,8 м.кв. та вул.В. Антоновича, 16 -  1377,3 
м.кв., а також коледж має право на використання аудиторного 
загальноуніверситетського фонду за адресою вул. Університетська, 1 -  
23453 м.кв. та фонду Наукової бібліотеки (Драгоманова, 5).

Для проведення лекційних, практичних, лабораторних занять за 
спеціальністю обладнані кабінети інформатики, обчислювальної техніки, 
інформаційних технологій, спортивна зала, спортивний майданчик, зала 
ритміки і хореографії. Усі кабінети укомплектовані необхідним навчально- 
методичним забезпеченням. Балансова вартість встановленого обладнання на 
одного студента денної форми навчання відповідає нормам Міністерства 
освіти і науки.

Навчальний процес повністю забезпечено необхідними навчальними 
приміщеннями з дотриманням вимог санітарно-технічної, протипожежної 
безпеки, охорони праці, що засвідчено висновками Державної санітарно- 
епідеміологічної та протипожежної експертизи.

За цикловою комісією викладачів фахових дисциплін спеціальності 
«Діловодство» закріплено наступні навчальні приміщення: лабораторія 
комп’ютерної та обчислювальної техніки, кабінети іноземних мов з 
методикою навчання, суспільних дисциплін імені Григорія Сковороди, 
екології, нових інформаційних технологій, технічних засобів навчання.

У коледжі проводиться робота щодо оновлення та розширення обсягу 
комп’ютерної техніки та інших технічних засобів. На момент перевірки 
кількість персональних комп’ютерів, які використовуються у процесі 
підготовки фахівців за спеціальністю «Діловодство», становить 10 одиниць у 
комп’ютерній лабораторії. Термінал комп’ютерного класу з’єднано 
локальною мережею з можливістю доступу до мережі Інтернет. Змінено 
програмне забезпечення комп’ютерів на ліцензійні програмні засоби з 
операційною системою Ьіпих, та офісним пакетом ОрепОШсе, програмами 
Кіоисії, ОІМР.
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Загалом на 100 студентів припадає більше 6 комп’ютерів, що 
відповідає ліцензійним вимогам. Практичні роботи виконуються в 
комп’ютерних класах Коледжу протягом відведеного розкладом часу для 
студентів кожної групи. Під час виконання практичних та лабораторних 
робіт кожен студент має окреме робоче місце.

Функціонує Малий видавничий центр, який став надійним гарантом 
своєчасного випуску науково-методичного доробку викладачів і ґрунтовною 
базою для підготовки педагогів.

* Для забезпечення виконання студентами домашніх та індивідуальних 
завдань у коледжі працює бібліотека та читальний зал у гуртожитку. Рівень 
забезпеченості підручниками та посібниками становить 95%.

У Коледжі функціонує медичний пункт, який укомплектовано 
необхідним обладнанням та інвентарем, забезпечено медикаментами та 
препаратами. Фінансування медпункту здійснюється за рахунок навчального 
закладу. Студентський гуртожиток щорічно приймає до 200 студентів 
Коледжу. На даний час 140 студентів забезпечені місцями у гуртожитку, що 
становить 100% від потреби.

Соціальна інфраструктура відповідає нормам.
До послуг студентів філія їдальні Університету та поліклініка, 

студентський клуб «Лис Микита». За потребою студенти забезпечуються 
гуртожитком та відпочивають у спортивно-оздоровчому таборі «Карпати»

Стан матеріально -  технічнного забезпечення навчального процесу є 
задовільним, дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців за 
спеціальністю «Діловодство».

Висновок: експертна комісія вважає, що матеріально-технічна база 
Коледжу відповідає вимогам забезпечення підготовки молодших спеціалістів 
за спеціальністю 5.02015101 «Діловодство» галузі знань 0201 «Культура».

2.4. Інформаційне забезпечення
Основними джерелами інформаційного забезпечення у коледжі є 

бібліотечний фонд, навчальні кабінети, які оснащені необхідними 
підручниками та посібниками, науковою, методичною, довідковою та 
художньою літературою, періодичною пресою, наочними посібниками, 
роздатковими матеріалами. Інтернет мережа забезпечується як кабельним 
звязком, так і через АУі-Рі, завдяки чому студенти використовують наявні у ній 
матеріали.

Фонд бібліотеки сформовано згідно з потребами навчального процесу 
та у відповідності з вимогами сучасної вищої освіти, що забезпечує 
систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування 
студентів та викладачів. Комплектування бібліотечного фонду здійснюється 
відповідно до навчальних планів і програм коледжу. З метою інформування 
педагогічного колективу про нові надходження, бібліотека традиційно готує
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«Бюлетень нових надходжень», а в кінці року проводить відкритий перегляд 
літератури, яку було отримано за весь календарний рік. Бібліотечний фонд 
Коледжу становить 56 689 примірників. Спеціальність «Діловодство» 
забезпечена підручниками та посібниками у достатній кількості. У бібліотеці 
наявні періодичні видання: «Діловодство та документообіг», «Довідник 
кадровика», «Секретар-Референт».

Кожного року в університеті проходять науково-практичні конференції, 
в яких приймають активну участь викладачі та студенти Коледжу, а колектив 
бібліотеки бере в них участь шляхом організації інформаційного супроводу 
(тематичні виставки, виставки робіт викладачів), привласнення шифру УДК
для наукових статей учасників конференції.

> *

Бібліотека Коледжу не тільки розповсюджує власні інформаційні 
ресурси, а й надає користувачам доступ до бібліотечного фонду наукової 
бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Висновок: експертна комісія констатує, що рівень інформаційного 
забезпечення зі спеціальності 5.02015101 «Діловодство» галузі знань 0201 
«Культура» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти 
та Державним вимогам до акредитації.

2.5. Рівень підготовки фахівців 

2.5.1.Формування контингенту студентів

Прийом до навчального закладу проходить відповідно до ліцензії 
виданої Львівському національному університету імені Івана Франка (далі - 
Університет) та Правил прийому до Відокремленого структурного 
підрозділу Педагогічний коледж Львівського національного університету 
імені Івана Франка, затверджених ректором університету та погоджених у 
Департаменті вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Загальний 
ліцензійний обсяг підготовки молодших спеціалістів складає 205 осіб, в тому 
числі 25 осіб -  за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» (ліцензія від 
02.07.2013 р. серія АЕ №270196). Правила прийому до Коледжу доводяться 
до відома вступників шляхом розміщення відповідної інформації на сайтах 
Університету та Коледжу, у засобах масової інформації, соціальних мережах 
та інформаційних стендах.

Дирекцією навчального закладу розроблено концепцію 
профорієнтаційної роботи, яка передбачає мету, завдання, форми, засоби,
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зміст, аналіз кінцевих результатів роботи з майбутнім контингентом 
студентів Коледжу.

Для забезпечення якісного прийому викладачі та студенти 
систематично проводять цілеспрямовану профорієнтаційну роботу: дні 
відкритих дверей, участь у форумі вищих навчальних закладів; презентації 
професії старшокурсниками, на які запрошуються випускники середніх 
загальноосвітніх шкіл; виготовлення та розповсюдження інформаційних 
буклетів; залучення інтернет-ресурсу: офіційні веб-сторінки Університету та 
Коледжу, сторінка на РасеЬоок, Вконтакті, через які надається вичерпна 
інформація абітурієнтам про умови вступу, особливості навчання, 
перспективи здобуття повної вищої освіти, відбувається зворотній зв’язок.

Стан профорієнтаційної роботи обговорюється на засіданнях циклової 
комісії, адмінради та педагогічної ради.

Проведена робота та виділення бюджетних місць сприяє 
популяризації професії, про що свідчить зростаюча кількість поданих заяв 
(18 на 1 бюджетне місце у 2015 р.) і конкурс на дану спеціальність, а також 
усвідомлений вибір спеціальності першокурсниками.

На час експертної перевірки ліцензований обсяг прийому до Коледжу 
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі 
спеціальності 5.02010501 «Діловодство» складає 25 осіб денної форми 
навчання. На даний час навчається 5 (на І курсі) за кошти державного 
фінансування. За кошти юридичних і фізичних осіб -  25 осіб на І-ІІІ курсах. 
Загальна кількість студентів: на І курсі -10, на II курсі -  6, на III курсі -  14. 
Спеціальність започатковано лише у 2013 р., набір поки що не покриває 
ліцензованого обсягу. На ринку освітніх послугу у Львові уже давно 
працюють Вище технічне училище № 20, ВП Коледж інфокомунікацій НУ 
«Львівська політехніка», які готують цю ж спеціальність. Тим не менше, у 
Коледжі проводиться постійна робота, направлена на збереження 
контингенту студентів: зустрічі батьків з адміністрацією, тісна співпраця із 
студрадою, розроблена система відпрацювання пропущених занять, групові 
та індивідуальні консультації.

Зарахування на навчання відбувається шляхом конкурсного відбору 
за результатами ЗНО та оформлюється наказом ректора. Облік контингенту 
студентів ведеться завідувачем відділення О.І.Сулим.

Висновок: експертна комісія зазначає, що у  Педагогічному коледжі 
Львівського національного університету імені Івана Франка на належному 
рівні проводиться профорієнтаційна робота. Державне замовлення 
виконано в повному обсязі. У той же час, експертна комісія констатує, що 
наявний контингент студентів спеціальності не покриває ліцензійного 
обсягу, що потребує активізації зусиль у  цьому напрямку

2.5.2. Якість підготовки фахівців
Голова комісії О.Є.Гомотюк



Перевірка якості освітньої та професійної підготовки студентів 
експертною комісією проводилася за такими напрямами: аналіз поточної та 
семестрової атестації студентів; аналіз якості професійної та практичної 
підготовки за підсумками виконання комплексних контрольних робіт; 
наявність та актуальність тематики курсових робіт.

Навчальний план складається з чотирьох основних циклів навчальних 
дисциплін: циклу загальноосвітньої підготовки; циклу гуманітарної та
соціально-економічної підготовки; циклу математичної, природничо-наукової 
підготовки: циклу професійної та практичної підготовки. Окрім цього, до 
навчального плану включені вибіркові дисципліни та практичне навчання. 
Вивчення дисциплін здійснюється у логічній послідовності з ефективним 
використанням вимог бакалаврату і забезпечує безперервність навчання. 
Основними формами організації навчального процесу є лекції, практичні, 
семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, консультації, самостійна 
робота студентів, навчальна та технологічна практика.

Основою змісту підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.02010501 «Діловодство» є реалізація складових навчального плану, 
спрямованих на теоретичне навчання, професійно-практичну підготовку, 
самостійну роботу студентів.

Студенти коледжу беруть участь в обласних турах Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика, студенти III курсу спеціальності «Діловодство» були учасниками 
студентської практичної конференції «Україна і світ» з економічної теорії
(2016 р.)

У процесі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» зі спеціальності «Діловодство» навчальним планом передбачено 
іспити, диференційовані заліки, захист курсової роботи. Студенти 
спеціальності 5.02010501 «Діловодство» при здобутті освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст виконують дві курсові роботи: 
на II курсі з дисципліни «Стилістика ділового мовлення і редагування 
службових документів», на III курсі- з «Діловодства».

Курсові роботи в коледжі виконуються відповідно до чинних 
навчальних планів та програм. Тематика курсових робіт складається 
викладачами відповідних дисциплін, розглядається і затверджується на 
засіданнях циклових комісій за погодженням із навчально-виробничою 
частиною коледжу. Виконання курсових робіт відбувається за встановленими 
графіками, контролюється завідувачем відділення. Перелік тем, рекомендації 
та вимоги до написання курсових робіт знаходяться в кабінетах та доступні 
студентам. Курсові роботи відповідають вимогам щодо актуальності 
тематики, сучасного стану і перспектив розвитку документознавства. У 
роботах здійснюється вивчення і аналіз монографічної, періодичної 
літератури з обраних тем, проводиться узагальнення досвіду організації 
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діловодства з основної та кадрової діяльності державних установ та 
приватних підприємств, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій.

Якість знань за результатами захисту курсових робіт на III курсі - 
86%, що відповідає вимогам акредитації.

Важливою складовою навчального процесу підготовки кваліфікованих 
фахівців є виробнича практика, яка є необхідним компонентом виконання 
навчального плану спеціальності. Позитивні результати проходження 
практики показали хороший рівень теоретичної та практичної підготовки та 
професійної спрямованості студентів. Аналіз звітів з практики показує 
достатній рівень підготовки молодших спеціалістів.

Студенти третього курсу спеціальності 5.02010501 «Діловодство» 
(група ШКД-31) проходили практику у період з 15.02.2016 по 11.03.2016 в 
установах, навчальних закладах за місцем проживання, у зв’язку з 
можливістю подальшого працевлаштування. Успішність студентів 
спеціальності «Діловодство» з практики становить 100%, що свідчить про 
належний рівень фахових умінь студентів. Дані показники підкріплені 
позитивними відгуками керівників базових установ.

Вихідний контроль зі спеціальності «Діловодство» передбачає 
державну атестацію у формі державних іспитів та присвоєння кваліфікації 
«молодший спеціаліст діловодства, секретар-діловод, інспектор з кадрів, 
референт із знанням іноземної мови».

З метою перевірки якості засвоєння студентами спеціальності 
навчального матеріалу викладачами коледжу розроблені комплексні 
контрольні роботи. Експертна комісія за результатами виконання 
комплексних контрольних робіт у групі III курсу (ШКД-31), яка навчається 
на даний момент у коледжі, встановила такі результати 

якості знань:
-  з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки: англійська мова за професійним спрямуванням -
53%

-  з дисциплін циклу математичної, природничо-наукової 
підготовки:безпеки життєдіяльності -  53,8 %

-  з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: 
спеціальне діловодстсво -  69 %, документознавство -  76 %; 
стилістика ділового мовлення і редагування службових 
документів -  53 %.

успішності:
-  з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної

підготовки -  100%; з дисциплін циклу математичної,
природничо-наукової підготовки: безпеки життєдіяльності- 
100%; з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки
-  95,3%.

Голова комісії О.Є.Гомотюк



19

За результатами ККР відхилення середнього балу в межах 
допустимого.

Перевірка членами комісії контрольних робіт, виконаних 
студентами під час акредитаційної експертизи, продемонструвала, що 
студенти добре володіють теоретичним матеріалом, уміють 
встановлювати й пояснювати зв’язки теорії з питаннями практичної 
роботи на підприємстві, володіють знаннями спеціального діловодства 
та документування. Навчальний заклад створив необхідні матеріально- 
технічну та навчально-методичну бази для підготовки сучасних фахівців, 
які отримують належні професійні навички. Випускники коледжу 
відзначаються високим рівнем культури, відповідальності.

Коледж здійснює підготовку фахівців за спорідненими до 
університетських спеціальностей, має достатній рівень кадрового та 
матеріально технічного забезпечення. Після отримання диплому молодшого 
спеціаліста студенти Коледжу зможуть продовжити навчання на факультеті 
культури і мистецтв, а також у НУ «Львівська політехніка» та Українській 
академії друкарства.

Висновок: експертна комісія констатує, що зміст підготовки 
фахівців спеціальності 5.02010501 «Діловодство» відповідає Лцензійним 
умовам надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти, Державним вимогам 
до акредитації, забезпечують належний рівень професійної підготовки 
молодших спеціалістів.

2.5.3 Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності

Внутрішня програма забезпечення якості освіти, крім моніторингу 
багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи 
цінностей, традицій, норм (як загальноуніверситетського рівня, так і 
субрівнів академічних підрозділів -  інститутів, факультетів, кафедр, 
Коледжу), які, власне, й визначають її ефективність функціонування.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 
містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в навчальному 
закладі та використання її здобутків у навчальному процесі; представлення 
локальної системи управління якістю та стандартів вищого навчального 
закладу; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та 
посадовими особами; залучення студентів до забезпечення якості;
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результативність системи забезпечення якості, її моніторинг та 
вдосконалення.

Комісією відзначено, що загальний контроль за плануванням 
навчально-виховного процесу і його реалізацією в Коледжі здійснюється 
через різні форми роботи. До об’єкту контролю входить: якість проведення 
навчальних занять, виконання навчального плану та програм; виконання 
плану роботи циклових комісій; якість проведення практичного навчання 
студентів; аналіз роботи окремих викладачів, циклових комісій; відповідність 
якості підготовки випускників кваліфікаційним характеристикам.

Моніторинг знань якості студентів здійснюється з урахуванням 
репродуктивного, реконструктивного і творчого рівнів професійної 
діяльності майбутніх фахівців. Проведення екзаменів та заліків здійснюються 
в усній та письмовій формах. Результати екзаменаційно-залікових сесій є 
предметом обговорення на засіданнях циклових комісій.

Висновок: експертна комісія вважає, що якість підготовки
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство» галузі 
знань 0201 «Культура» у  Педагогічному коледжі Львівського національного 
університету імені Івана Франка відповідає Державним вимогам до 
акредитації.

Результати ліквідації недоліків та зауважень
За результатами ліцензійної експертизи підготовки молодших 

спеціалістів зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство», яка була 
проведена у навчальному закладі в 2013 році, були надані 
рекомендації, які спрямовані на поліпшення якості підготовки фахівців 
з даної спеціальності:

продовжити виконання комп’ютеризації навчального процесу, 
зокрема з питань оргтехніки та офісного сервісу, комп’ютерної графіки, 
спеціального діловодства, кадрового діловодства, редагування службових 
документів, ділової української та іноземної мови;

створити електронний каталог фондів бібліотеки зі спеціальності
5.02010501 «Діловодство»;

організовувати регулярне підвищення кваліфікації і стажування 
викладачів з даної спеціальності у профільних вищих навчальних 
закладах;

у новому навчальному кабінеті діловодства продовжити роботу над 
створенням навчально-методичної бази, саме: організаційно-нормативних 
документів, зразків і правил оформлення документів, оформлення
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організаційно-розпорядчої документації, порядку і системи ведення 
документації з особового складу.

У період з 2013 до 2016 року керівництвом навчального закладу 
проводяться наступні заходи щодо виконання рекомендацій:

- фонд бібліотеки поповнено новими виданнями фахової літератури та 
періодики, ведеться робота над створенням електронного каталога 
наявних навчально -  методичних матеріалів;

- для підвищення якості практичної підготовки фахівців спеціальності
5.02010501 «Діловодство» у комп’ютерній лабораторії оновлено 
програмне забезпечення, створено локальну мережу з
підключенням до мережі «Інтернет»;

- у кабінеті 36 створена навчально-методичної база з діловодства, а
саме: організаційно-нормативних документів, зразків і правил
оформлення документів, оформлення організаційно-розпорядчої 
документації, порядку і системи ведення документації з особового 
складу тощо;
викладачі проходять курси підвищення кваліфікації у Центрі 

доуніверситетської і сертифікаційної освіти Інституту 
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 
національного університету імені Івана Франка, Львівському 
науково-практичному центрі Інституту професійно-технічної освіти 
НАПН України у відповідності до дисциплін, які вони викладають;
Із 2016 р. налагоджено співпрацю з кафедрою «Соціальних 
комунікацій та інформаційної діяльності» Інституту гуманітарних та 
соціальних наук Національного університету «Львівська 
політехніка» з метою реалізації ступеневої підготовки фахівців з 
діловодства.

Висновок: рекомендації експертної комісії щодо ліцензування освітньої 
діяльності з підготовки фахівців за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» 
у  Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана 
Франка враховані, робота над ними продовжується.
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Зведена відомість результатів комплексних контрольних робіт 
студентів спеціальності 5.02010501 «Діловодство» галузі знань 

0201 «Культура» Відокремленого підрозділу Педагогічний коледж 
Львівського національного університету імені Івана Франка
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1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Англійська 
мова за 
професійним 
спрямуванням( 
у ході
акредитації)

14 13 2 15 5 39 6 46 - - 3,69 100 53

Англійська 
мова за 
професійним 
спрямуванням 
(ККР)

14 14 2 14 6 43 6 43 - - 3,71 100 57

Різниця за 
циклом

0,02 0 4

2. Дисципліни математичної, природничо-наукової підготовки

Безпека 
життєдіяльнос 
ті(у ході 
акредитації)

14 13 - - 7
53,
8 6

46,
2 - - 3,54 100 53,8

Безпека 
життєдіяльнос 
ті (ККР)

14 14 - - 8 57 6 43 -
3,57

100 57

Різниця за 
циклом 0,03 0 3,2

3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

Спеціальне
діловодство^
ході

14 13 1 8 8 61 3 23 1 8 3,69 93 69

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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акредитації)

Спеціальне
діловодство(К
КР)

14 14 3 21 8 61 3 23 1
8 3,69

93 69

Різниця 0,00 0 0

Документознав 
ство (у ході 
акредитації)

14 13 - - 10 76 2 15 1 7 3,69 93 76

Документознав
ство

(ККР)

14 14 1 7 8 57 4 28 1

7 3,6

93 64,2

Різниця 0,09 0 12,2

Стилістика 
ділового 
мовлення і 
редагування 
службових 
документів(у 
ході
акредитації)

14 13 - - 7 53 6 47 - - 3.53 100 53

Стилістика 
ділового 
мовлення і 
редагування 
службових 
документів(КК
Р)

14 14 - - 7 50 7 50 - - 3.5 100 50

Різниця за 
предметом 0.03 0 3

Різниця за циклом 0,04 0 4,4

З.ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих матеріалів відокремленим структурним підрозділом 
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана 
Франка щодо акредитації спеціальності 5.02010501 «Діловодство», 
безпосередньої перевірки діяльності коледжу на місці, експертна комісія 
дійшла висновку, що освітня діяльність щодо підготовки молодших

Голова комісії О. Є.Гомотюк
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спеціалістів зі спеціальності 5.02010501 «Діловодство» галузі знань 0201 
Культура з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у 
відокремленому структурному підрозділі Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка, кадрове, матеріально- 
технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідають 
установленим вимогам до названого рівня освітньої послуги і забезпечують 
державну гарантію якості освіти. Відповідність нормативним критеріям і 
вимогам до акредитації підготовки фахівців зі спеціальності 5.02010501 
«Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
наведена у таблиці відповідності.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені 
Івана Франка має достатній педагогічний потенціал та сучасну навчально- 
наукову базу для здійснення підготовки молодших спеціалістів за 
спеціальністю 5.02010501 «Діловодство».

Рівень організаційного та навчально-методичного забезпечення 
відповідає сучасності та потребам навчально-виховного процесу, 
забезпечує якісне навчання студентів; методична література наявна в 
достатній кількості і є всі умови для її щоденного використання 
студентами.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального 
процесу підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02010501 
«Діловодство» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти та Державним вимогам до акредитації.

У відокремленому підрозділі Педагогічний коледж Львівського 
національного університету імені Івана Франка створено всі необхідні 
умови для якісної підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
спеціальності 5.02010501 «Діловодство», розроблено систему внутрішнього 
контролю якості освітньої діяльності.

Експертна комісія вважає за необхідне висловити зауваження, які не 
впливають на функціонування спеціальності, але дозволяють покращити 
якість підготовки фахівців, зокрема:

продовжувати роботу щодо активізації та урізноманітнення 
профорієнтації з метою забезпечення відповідного контингенту студентів; 
систематично поповнювати електронну бібліотеку;

активізувати наукову діяльність викладачів циклової комісії; 
оновлювати технічне забезпечення дисциплін інформаційно- 

комунікаційного циклу.

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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Висновок: На підставі вказаного вище експертна комісія МОН 
України зробила висновок про спроможність відокремленого підрозділу 
Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана 
Франка здійснювати підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 
5.02010501 «Діловодство» та можливість акредитації даної спеціальності 
з установленням ліцензованого обсягу — 25 осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії, 
завідувач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства 
Тернопільського національного економічного 
університету, доктор історичних наук, професор

Експерт,
голова циклової комісії гуманітарних дисциплін 
і діловодства
Дрогобицького механіко-технологічного коледжу О.С. Лемак

З висновками ознайомлені:

Ректор Львівського національного університету 
імені Івана Франка, доктор філософських наук, 

професор

Директор Відокремленої 
підрозділу Педагогічн 
Львівського націоналки 
імені Івана Франка, канди,

В.П. Мельник

*****»«,
горичних наук, доцент _ О.І. Сурмач

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 
у Відокремленому підрозділі Педагогічний коледж Львівського 

національного університету імені Івана Франка

для підготовки молодшого спеціальності 5.02010501 «Діловодство»

галузі знань 0201 «Культура»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами)

2,4 10,0 +7.6

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

10 20 +10

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

+ +

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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6) медичного пункту + +

4. Забезпеченість з добувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ +

Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

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

+ +

Щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, 
в тому числі в електронному вигляді

не менш як 
два

наймену
вання

3 +1

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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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 плану, в тому 
числі в системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

ЗО 100 +70

Порівняльна таблиця дотримання ліцензійних умов

у частині кадрового забезпечення у сфері вищої освіти

(відповідно до наказу МОН № 1377)

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

1. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

- 39 +39

Голова комісії О.Є.Гомотюк
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у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

- -

2. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

- 28 +28

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

- -

з них докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному 
навчальному 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)

- -

3. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

-

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

- -

Голова комісії О. Є.Гомотюк
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з них докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному 
навчальному 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)

- -

4. Частка педагогічних працівників 
вищої категорії, які викладають лекційні 
години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для 
кожного циклу дисциплін навчального 
плану)

-  цикл гуманітарної підготовки 25 63 +38

-  цикл природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки 25 61 +36

-  цикл професійно-практичної 
підготовки 25 39 +16

5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ +

6. Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної науково- 
педагогічної спеціальності

- -

доктор наук або професор - -

кандидат наук, доцент - -

Голова експертної комісії,
завідувач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства 
Тернопільського національного економічного 
університету, доктор історичних наук, професор

Голова комісії О. Є.Гомотюк
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Експерт,
голова циклової комісії гуманітарних дисциплін 
і діловодства
Дрогобицького механіко-технологічного коледжу О.С. Лемак

З висновками ознайомлені:

Ректор Львівського національного університету 
імені Івана Франка, доктор філософських наук,

Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації у 
Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені 
Івана Франка для підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 

5.02010501 «Діловодство» галузі знань 0201 «Культура»

Показники Норматив Фактично Відхилення
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1 Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 -

1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100 -

1.3.Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) пр; 
спеціальність і пран
основним місцем роооти, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних посібників,
%

100 100

Голова комісії ® Є.Гомотюк
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2. Рівень знань студентів, виявлений при написанні 
ККР в ході акредитації
2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
2.1.1.- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2.- якісно виконані контрольні завдання(на 5 і
4), %

50 53 +3

2.2 Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1,- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.2.2,- якісно виконані контрольні завдання(на 5 і 
4), %

50 53,8 +3,8

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, % 90 95,3 +5,3
- якісно виконані контрольні завдання(на 5 і 4), % 50 66 +16
3.Організація наукової роботи - - -
3.1.Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

- - “

3.2. Участь студентів у науковій діяльності (участь 
в конференціях, конкурсах, виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

- -

Голова експертної комісії, 
завідувач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та українознавства 
Тернопільського національного економічного 
університету, доктор історичних наук, професор О. Є. Гомотюк

Експерт,
голова циклової комісії гуманітарних дисциплін 
і діловодства
Дрогобицького механіко-технологічного коледжу 0•

З висновками ознайомлені^%^Л^^І^Р^
в 1 Т

, і і :- ЇН,8̂ - /  >
Ректор Львівського націонал
• • / ^імені Івана Франка, доктор
професор £
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Директор Відокремленого СТ| ‘ 

підрозділу Педагогічний коледж 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент

шого

Голова комісії

О.С. Лемак

В.П. Мельник

О.І. Сурмач

О. Є.Гомотюк


