
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

про акредитаційну експертизу 

підготовки молодших спеціалістів 

зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

у Педагогічному коледжі Львівського національного університету

імені Івана Франка

Відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і 

наказу Міністерства освіти і науки України № 886л від 10.05.2016 року «Про 

проведення акредитаційної експертизи» в період з 24 травня по 26 травня 

2016 року, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» у 

Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана 

Франка здійснювала роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки 

України у складі:

Пісоцької Леоніди Станіславівни — кандидата педагогічних наук, 

доцента, декана факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно- 

педагогічної академії, голови комісії;

Найди Руслани Григорівни -  кандидата педагогічних наук, голови 

предметно-методичної комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та 

фахових методик Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного 

університету, члена комісії;

Жданович Оксани Михайлівни -  голови циклової комісії викладачів 

соціальної педагогіки Комунального вищого навчального закладу «Коломийський 

педагогічний коледж Івано-Франківської обласної Ради», члена комісії;

Кучай Тетяни Петрівни -  кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

дошкільної і початкової освіти Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького, члена комісії у період з 24 по 26 травня 2016 року 

вивчила подану до державної акредита: " омісії Міністерства освіти і науки
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України Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені 

Івана Франка акредитаційну справу та провела експертну перевірку його освітньої 

діяльності, пов’язану з підготовкою молодших спеціалістів зі спеціальності

5.01010101 «Дошкільна освіта».

Акредитаційна експертиза перевірила:

-достовірність інформації акредитаційної справи, поданої Педагогічним 

коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка до ДАК 

України за спеціальністю;

— наявність документів, що регламентують діяльність Коледжу;

-формування контингенту студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем

«молодший спеціаліст»;

— відповідність чинним державним вимогам кадрового, організаційного, 

наукового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного 

забезпечення професійної підготовки фахівців зазначеної спеціальності;

— якість підготовки випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст».

За результатами експертної перевірки стану освітньої діяльності комісія 

підтверджує достовірність інформації матеріалів акредитаційної справи, поданої 

до Міністерства освіти і науки України Педагогічним коледжем Львівського 

національного університету імені Івана Франка, і встановила факт наявності 

документів, що регламентують його діяльність, а саме:

-  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань № 1000772210 від 24.03.2016 р. 

(про відокремлений підрозділ юридичної особи);

-  Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) видані Головним управлінням статистики Львівської 

області 10.05.2016 р., реєстраційний номер 03.2-09/737. Дата та номер 

останньої реєстраційної дії 29.03.2016 р. №14151070039002417;

-  Статут Львівського національного університету імені Івана Франка,

погодженого Конференцією трудового колективу Львівського 
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з

національного університету імені Івана Франка (протокол №1 від 

19.05.2015р.), зареєстрованого Державним реєстром «Державна реєстрація 

змін до установчих документів юридичної особи» 01.10.2015р.;

-  Положення про Педагогічний коледж Львівського національного 

університету імені Івана Франка, схвалене рішенням Вченої ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол 

№9/11 від 24.11.2015 р., затверджене ректором 24 листопада 2015 р.);

-  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про реорганізацію Львівського 

педагогічного училища №1» від 02.07.1999 р. № 238;

-  Наказ «Про надання статусу відокремленого структурного підрозділу 

Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана 

Франка» № 0/146 від 21.10.2015 р.;

-  Ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458708 від 

01.09.2014 р.. Термін дії ліцензії до 01.07.2018 р.), виданої рішенням 

акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол №110 (наказ Міністерсва 

освіти і науки України від 15.07.2014 р. № 2642л);

-  Сертифікат про акредитацію напряму 0101 Педагогічна освіта 6.010101

Дошкільна освіта (серія НД-ІІ № 1457684, наказ №2494л від 01.07.2013 р.)

За результатами експертної перевірки встановлено наступне:

1. Загальна характеристика Педагогічного коледжу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

та спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»

Львівський національний університет імені Івана Франка — вищий 

державний навчальний заклад ІУ-го рівня акредитації (Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» від 01.07.2016р. серія 

НД-ІІ № 1457684), який фінансується з державного бюджету та підпорядкований 

Міністерству освіти і науки України. Він заснований у 1861 році, у 1784 році став
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державним закладом. Ім’я Івана Франка -  присвоєно у 1940 році. У жовтні 

1999 року Указом Президента України університету надано статус національного.

Місце знаходження: вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000.

Тел. (032) 2603402; факс (032) 2616048;електронна адреса: press.lnu@,gmail.com. у 

ak@franko.lviv.ua. сторінка в Інтернеті: http://www.lnu.edu.ua/.

Педагогічний коледж — вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації є 

структурним підрозділом Львівського національного університету імені Івана 

Франка (сертифікат: серія НД-ІІ № 142024 від 30 серпня 2007 року, рішення ДАК 

від 26 червня 2007 року, (протокол № 67)).

Адреса головного корпусу -  вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів, 

79005. Адреса 2-го корпусу — вул. Антоновича, 16; електронна адреса: 

pedcolledge@franko.lviv.ua.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана 

Франка (далі Коледж) має свою історію безперервного функціонування від 

Державної жіночої учительської семінарії (1871 p.), заснованої відповідно до 

Статуту, затвердженого у Відні Міністерством віросповідань і освіти Австрії та 

розпорядження Крайової шкільної ради у Львові від 25.02.1871р. № 1740. 

Семінарія здійснювала підготовку вчителів початкової школи та вихователів 

дитячих дошкільних закладів денної форми навчання. У 1948 році семінарія була 

перейменована у Львівське педагогічне училище № 1, яке з 1953 р. розпочало 

підготовку фахівців за заочною формою навчання. З 01 вересня 1999 року на 

основі наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.99 р. № 238 та 

розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30.07.99р. 

№868 р. «Про реорганізацію Львівського педучилища № 1» навчальний заклад 

здійснює підготовку фахівців у статусі Коледжу. 21 жовтня 2015 р. Коледжу 

надано статус відокремленого структурного підрозділу Львівського національно

го університету імені Івана Франка (наказ № 0-146 від 21.10.2015 p.).

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з терміном навчання 

З роки за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» (шифр галузі 0201 

«Культура»), 3 терміном навчання 2 роки здійснює підготовку зі спеціальностей
Голова експертної комісії JT.C. Пісоцька
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5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010601 «Соціальна педагогіка», 5.01010201 

«Початкова освіта». Коледж готує фахівців на базі повної загальної середньої 

освіти з таких напрямів підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010106 

Соціальна педагогіка, 6.010102 Початкова освіта, 6.010105 Корекційна освіта. 

Окрім того, студенти напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта отримують 

додаткові спеціалізації за вибором: вихователь з правом навчання англійської 

мови; керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі; вихователь груп 

дітей з порушеннями мовлення; інструктор фізичної культури в дошкільному 

навчальному закладі^

Сьогодні Коледж є багатопрофільним науково-педагогічним і культурно- 

освітнім центром Львівщини.

Структура Коледжу представлена 10 цикловими комісіями: викладачів 

фахових дисциплін початкової освіти; викладачів української мови, методики 

навчання, дитячої літератури; викладачів природничо-математичних дисциплін; 

викладачів іноземних мов початкового навчання; викладачів суспільних 

дисциплін; викладачів загальної та соціальної педагогіки і психології; викладачів 

фахових дисциплін корекційної освіти, ритміки та музикотерапії; викладачів 

фізичного виховання, теорії і методики фізвиховання та фізичної реабілітації; 

викладачів фахових дисциплін спеціальності «Діловодства»; викладачів фахових 

дисциплін дошкільної освіти.

Контингент студентів станом на 01.10.2015р. за денною та заочною 

формами навчання становив 647 осіб: денна форма навчання -  501, заочна -  146 

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» -  333 особи, в тому числі: на 

денній формі навчання -  244, заочній -  89. За освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» -  314 осіб, в тому числі: на денній формі навчання -  257, 

заочній -  57). Кількість студентів спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

навчається 108 студентів денної форми навчання і 55 студентів заочної форми 

навчання.

Навчальний процес Коледжу забезпечує 72 педагогічних і науково- 

педагогічних працівника, з них -  59 (76.6%) штатних та 13 (16,8%) -  сумісників,
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у тому числі: 1 (1 ,3% )- доктор наук, 7(9%) -  кандидатів наук, 5 (6,5%) -  

здобувачів і аспірантів, 41 (53,2% )- спеціаліст вищої категорії, 18 (23,4%) -  

спеціалістів першої категорії, 10 (13%) -  спеціалістів другої категорії, 8 (10,4%) -  

спеціалістів. Педагогічне звання «викладач-методист» присвоєно 21 (27,3%) 

викладачу, педагогічне звання «старший викладач» отримало 2 (2,6%) особи та 

1 Заслужений працівник освіти. Два викладачі, які працюють за основним місцем 

роботи, у 2015 р. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня — кандидат 

педагогічних наук.

Навчальний цроцес зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

забезпечують 29 (штатних -  27; 93,1%) викладачів, в тому числі: 6 (20,7%) -

кандидатів наук, 4 (13,8%) -  магістри, 1 (3,4%) -  здобувач, 24 (82,8%) -  

спеціалісти вищої категорії, 3 (10,3%) -  спеціалісти першої категорії, 2 (6,9%) -  

спеціалісти другої категорії. Педагогічне звання «викладач-методист» присвоєно 

15 (51,7%) викладачам, «старший викладач» -  1 (3,4%) особі.

Для забезпечення якісної освіти фахівців обладнано 20 навчальних 

кабінетів, 5 лабораторій, Франкова світлиця, музей Коледжу, спортивна зала та 

актова зала. Навчальний процес в основному забезпечений інформаційно- 

комунікативними технологіями, копіювальною технікою, обчислювальною технік 

ою, тощо. Розміри навчальних приміщень, санітарно-гігієнічні умови, розміщення 

і тип меблів забезпечують здорові і безпечні умови роботи викладачів та 

студентів. Температура повітря в приміщеннях підтримується в межах 18-20 °С 

при вологості 50-60 %.

Науково-педагогічній діяльності викладачів та пошуково-дослідницькій 

роботі студентів сприяє діяльність бібліотеки та читального залу. Бібліотечний 

фонд Коледжу становить 56 689 примірників.

До послуг студентів філія їдальні Університету, медичний пункт та 

поліклініка Університету, студентський клуб «Лис Микита». Студенти 

забезпечуються гуртожитком за потребою Оздоровлення та відпочинок 

забезпечується у спортивно-оздоровчому таборі «Карпати» Закарпатської області.

6
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Адміністрація і колектив Коледжу працює над проблемою підготовки 

гуманного, конкурентоспроможного педагога-фахівця на основі високої 

духовності і правової відповідальності, загальнолюдських і морально-етичних 

цінностей.

Директор Коледжу -  Сурмач Оксана Іванівна, кандидат історичних 

наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист. Освіта -  повна вища, 

закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана 

Франка в 1996 р. З 2006 року працює в Коледжі викладачем суспільних 

дисциплін, з вересня 2007 року -  заступником директора з виховної роботи. 

Виконувала обов’язки директора з лютого 2015 року. За результатами конкурсу у 

березні 2016 року Вченою радою Львівського державного університету імені 

Івана Франка обрана директором Коледжу. Науковий доробок становить 14 

публікацій наукового, навчально-методичного характеру.

Відділення дошкільної освіти Коледжу очолює магістр дошкільної освіти, 

старший викладач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 

викладач-методист, Відмінник освіти України -  Кос Леся Володимирівна.

Висновок:

Експертна комісія ознайомилась з установчими документами навчального 

закладу, ліцензіями, сертифікатами. На основі аналізу загальної характеристики 

діяльності Коледжу та спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» з 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

експертною комісією зроблено наступні висновки:

— діяльність Педагогічного коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка здійснюється на підставі наявних достовірних 

документів, які забезпечують правові основи функціонування навчального закладу 

(Статут, ліцензія та Положення про Коледж, Сертифікат про акредитацію

від 01.07.2013р. серія НД-ІІ№  1457684);

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



— Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана 

Франка має відповідне кадрове та матеріально-технічне забезпечення для 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»;

-  педагогічний колектив за своїм складом має всі потенційні можливості 

якісно реалізувати завдання, що поставлені перед Коледжем з підготовки 

фахівців сфери педагогічної освіти;

-  зауважень контролюючих державних органів, а також претензій 

юридичних та фізичних осіб щодо освітньої діяльності Коледжу підготовки 

фахівців експертною комісією не виявлено.

2. Формування контингенту студентів

Формування контингенту студентів Коледжу здійснюється відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», 

Правил прийому до Коледжу, Положення про приймальну комісію Коледжу, 

наказу директора Коледжу «Про зарахування на навчання», верифікованого в 

ЄДЕБО та інших нормативних документів.

Дирекцією Коледжу розроблено заходи профорієнтаційної роботи, які 

передбачають мету, завдання, форми, засоби, зміст, аналіз кінцевих результатів 

роботи з майбутнім контингентом студентів. За результатами моніторингу якість 

підготовки фахівців прямопропорційно залежить від рівня підготовки 

абітурієнтів до процесу навчання.

Потреба у фахівцях дошкільної освіти залишається актуальною, зокрема, 

гостро потребують їх у сільській місцевості та гірських районах.

Для забезпечення якісного прийому викладачі та органи студентського 

самоврядування систематично проводять цілеспрямовану профорієнтаційну 

роботу: дні відкритих дверей, тематичні тижні (конкурси «Моя професія потрібна 

людям», виставки творчих робіт студентів); круглі столи на актуальні теми

Голова експертної комісії (/пі)іІ[}/)1/ Л.С. Пісоцька
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виховання та навчання дітей дошкільного віку; презентації професії 

першокурсниками, на які запрошуються випускники середніх загальноосвітніх 

шкіл; виготовлення та розповсюдження рекламних буклетів; виступи 

адміністрації, викладачів в школах, школах-інтернатах міста, області і надання 

інформації про спеціальності та правила прийому; залучення засобів масової 

інформації (телебачення, радіо, преса), через які надається вичерпна інформація 

абітурієнтам про умови вступу, особливості навчання, перспективи здобуття 

повної вищої освіти; систематично проводиться свято Всеукраїнського дня

дошкілля, на яке \ запрошуються випускники шкіл. Студенти з участю

старшокласників проводять майстер-класи з художньої та образотворчої 

діяльності для дітей 5-річного віку (підготовка до шкільного навчання яких

ведеться при школах). Вичерпна інформація про підготовку фахівців

спеціальності «Дошкільна освіта» розміщена на сайтах Університету та Коледжу.

Експертна комісія відзначила, що проведена робота сприяє популяризації 

професії вихователя дітей дошкільного віку, про що свідчить зростаюча кількість 

поданих заяв і конкурс на означену спеціальність. Щороку збільшується кількість 

вступників з інших областей України, зокрема: Тернопільської, Волинської, 

Івано-Франківської, Закарпатської, Хмельницької, Сумської, Одеської, 

Луганської.

На час експертної перевірки ліцензований обсяг прийому до Коледжу на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» складає 125 осіб (75 осіб -  денна 

форма навчання, 50 осіб -  заочна форма навчання). Навчання здійснюється за 

кошти державного бюджету та кошти юридичних і фізичних осіб.

Аналізуючи результати вступної кампанії до Коледжу за спеціальністю

5.01010101 «Дошкільна освіта», комісія зазначає, що план державного замовлення 

з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

виконується повністю. За останні два роки конкурс складає в середньому 11,2 

особи на одне місце державного замовлення.

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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У Коледжі проводиться постійна робота зі збереження контингенту 

студентів: зустрічі батьків з адміністрацією; тісна співпраця педколективу із 

студентською радою; групові та індивідуальні консультації; зустрічі з 

випускниками, досвідченими педагогічними працівниками дошкільних закладів.

Таким чином, експерти дійшли висновку про доцільність збереження 

наявного ліцензованого обсягу прийому зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна 

освіта» 125 осіб (75 осіб -денна форма навчання і 50 осіб -  заочна форм

Експертна комісія зазначає, що у  Педагогічному коледжі Львівського 

національного університету імені Івана Франка на належному рівні проводиться 

профорієнтаційна робота, як на рівні Коледжу, так і на рівні спеціальності

5.01010101 «Дошкільна освіта». Наявний контингент студентів спеціальності не 

перевищує ліцензованого обсягу.

Навчальний процес спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»

кандидати наук, 4 (13,8%) -  магістри, 1 (3,4%) -  здобувач, 24 (82,8%) -  

спеціалісти вищої категорії, 3 (10,3%) -  спеціалісти першої категорії, 2 (6,9%) 

спеціалісти другої категорії. Педагогічне звання «викладач-методист» присвоєно 

15 (51,7%>) викладачам, «старший викладач» -  1 (3,4%) особі.

Експертна комісія з ясувала, що до складу випускової циклової комісії 

викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти входить 11 осіб, які працюють 

на постійній основі. Очолює комісію Лозинська Світлана Вікторівна, кандидат 

педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Педагогічний 

стаж -  22 роки, працює в Коледжі з 2005 року. Захистила дисертаційне 

дослідження на тему: «Формування елементарних трудових навичок дітей

навчання).

Висновок:

3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

забезпечують 29 (штатних -  27; 93,1%) викладачів, в тому числі: 6 (20,7%)

Голова експертної комісії JI.C. Пісоцька



11

дошкільного віку в Україні (1918-1939 р.р.)» У 2014 р. Науковий доробок -  12 

публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

Всі науково-педагогічні працівники випускової циклової комісії мають 

базову вищу освіту, яка стовідсотково (100%) відповідає навчальним 

дисциплінам, котрі вони викладають.

Викладачі випускової циклової комісії мають багаторічний досвід роботи зі 

студентами, постійно підвищують рівень свого професіоналізму через участь у 

науково-методичних, практичних конференціях, семінарах, круглих столах, 

майстер-класах, про що засвідчують відповідні документи та сертифікати.

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.).

Курсова перепідготовка педагогічних працівників здійснюється один раз у 

п’ять років шляхом стажування і курсів підвищення кваліфікації. Стажування з 

фахових дисциплін викладачі проходять на профільних кафедрах Львівського 

національного університету імені Івана Франка, Львівської національної музичної 

академії імені Миколи Лисенка, Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, Інституту корекційної педагогіки та психології 

національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, ВНЗ 

«Український католицький університет», Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії; курси -  в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської 

підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» НАНП України.

Експертна комісія виявила позитивні зміни щодо підвищення наукового 

рівня кадрового складу випускової циклової комісії.

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



З’ясовано, що середньорічне навчальне навантаження викладача циклової 

комісії -  711 год., що відповідає діючим нормам і колективному договору. 

Порушень щодо розподілу навчального навантаження комісією не виявлено.

Висновок:

Експертна комісія відзначає, що наявний в Коледжі кадровий склад 

педагогічних працівників випускової циклової комісії забезпечує відповідний рівень 

професійної підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

і відповідає чинним вимогам.

4. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Експертна комісія ознайомилась з матеріально-технічною базою Коледжу та 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» і зробила висновки, що матеріально 

-технічна база Коледжу має технічне, лабораторне та комп’ютерне оснащення, яке 

дозволяє забезпечити якісний рівень підготовки фахівців з усіх спеціальностей, в 

тому числі зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта».

У розпорядженні Коледжу, як відокремленого структурного підрозділу 

Львівського національного університету імені Івана Франка, є два навчальні 

корпуси. Приміщення на вул.Туган-Барановського, 7 є типовим навчальним 

приміщенням, яке будувалось для учительської семінарії. Інший корпус 

знаходиться на вул. В.Антоновича, 16. Загальна площа приміщень -  4332 кв.м. 

Експертами з’ясовано, що площа на одного студента у межах чинних норм.

Навчальний процес за акредитованою спеціальністю повністю забезпечено 

необхідними навчальними приміщеннями з дотриманням вимог санітарно- 

технічної, протипожежної безпеки, охорони праці, що засвідчено висновками 

Державної санітарно-епідеміологічної та протипожежної експертизи. Усі будівлі 

під’єднані до інженерних мереж (газ, вода, каналізація, тепломережі, 

електропостачання). Матеріальні цінності зберігаються на складах та у 

приміщеннях, обладнаних охоронною сигналізацією. В усіх корпусах цілодобово 

Голова експертної комісії '■ / Л.С. Пісоцька
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діє охорона. Режими роботи навчального устаткування та обладнання 

відповідають нормативним вимогам. У відповідності до санітарно-гігієнічних 

норм будівлі і споруди знаходяться в задовільному санітарному стані.

Для забезпечення якісної освіти фахівців з дошкільної освіти обладнано 15 

навчальних кабінетів, 5 лабораторій, спортивна та актова зала, яка обладнана 

мультимедійним комплексом. У Коледжі функціонують спеціалізовані кабінети та 

лабораторії, а саме: дошкільної педагогіки імені Софії Русової; теорії та методики 

розвитку рідної мови дітей; літератури для дітей дошкільного віку імені Марійки 

Підгірянки; основ природознавства з методикою навчання в дошкільних закладах; 

теорії та методики фізичного виховання; художньої праці з методикою трудового 

виховання; музики з методикою музичного виховання та музикотерапії імені 

Миколи Лисенка; образотворчого мистецтва з методикою навчання в дошкільних 

закладах; ритміки та основ хореографії. Навчальна лабораторія історії педагогіки 

обладнана візуальним центром. Кількість навчальних кабінетів відповідає 

нормативним вимогам. Навчання здійснюється за кабінетною 

системою. Два рази в рік проводиться огляд кабінетів та

аудиторій. У кабінетах знаходяться комплекси методичного забезпечення 

дисциплін, методична та навчальна література, зразки конспектів занять для 

різних видів практики.

Бібліотечний книжковий фонд Коледжу налічує 56 689 примірників, з них: 

психолого-педагогічної та методичної літератури — 18 680 примірників,

гуманітарно-мистецької та іншої літератури -  10 423 примірники, художньої 

літератури -  8 404 примірники, періодичних видань -  4 975 примірників. Для 

зручного користування ресурсами бібліотеки в Коледжі систематизовано та 

осучаснено каталоги літератури, періодики. Читальний зал забезпечений 

фаховими та періодичними виданнями, які налічують найменування, пов’язані зі 

спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта» («Дошкільне виховання», 

«Дошкільний навчальний заклад», «Палітра педагога», «Джміль», «Розкажіть 

онуку» тощо).

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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Навчальний процес спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

забезпечений інформаційно-комунікативними технологіями, обчислювальною 

технікою і копіювальною технікою. Студенти користуються комп’ютерною 

лабораторією, обладнаною комп’ютерною технікою та індивідуальними 

комп’ютерами з вільним доступом до Інтернету.

Функціонує редакційно-видавничий центр, котрий сприяє випуску 

навчально-методичних посібників.

До послуг студентів спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» філія 

їдальні Університету, медичний пункт та поліклініка, студентський клуб «Лис 

Микита». За потребою студенти забезпечуються гуртожитком та відпочивають у 

спортивно-оздоровчому таборі «Карпати». Медичне обслуговування студентів та 

співробітників здійснюється в медичному пункті Коледжу та поліклініці 

Університету, які забезпечені необхідним медичним обладнанням.

Висновок:

Ознайомлення членів експертної комісії з матеріально-технічною базою 

Коледжу дає підстави зробити висновок, що всі приміщення відповідають 

нормативним санітарно-технічним, гігієнічним та будівельним вимогам, 

паспортним даним і протипожежним нормам щодо акредитації спеціальності

5.01010101 «Дошкільна освіта».

5. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Експертна перевірка засвідчує, що організаційна, навчально-методична 

робота в Коледжі проводиться у відповідності до Закону України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

Національної стратегії розвитку освіти, Базового компонента дошкільної освіти 

України, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у

навчального процесу

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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Львівському національному університеті імені Івана Франка та інших 

нормативно-правових документів.

Навчальний процес організовано відповідно до графіка, за встановленим 

розкладом занять, який комісія вважає оптимальним. Порушень графіка 

навчального процесу комісією не виявлено. Студенти спеціальності 5.01010101 

«Дошкільна освіта» навчаються за кредитно-трансферною системою. Організація 

навчального процесу здійснюється державною мовою.

Експертиза навчально-методичного забезпечення спеціальності 5.01010101 

«Дошкільна освіта» ^засвідчує, що воно представлене навчально-методичними 

комплексами, у які входять: навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні

характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні програми, навчально- 

методичні посібники, плани семінарських, практичних занять, рекомендації до 

написання курсових робіт та щодо організації самостійної роботи студентів, 

пакети контролю знань, програми усіх видів практик, програми державних 

екзаменів. Навчальні плани погоджено педагогічною радою та затверджено 

ректором Університету. Навчально-методичне забезпечення зі спеціальності

5.01010101 «Дошкільна освіта» спрямоване на організацію навчально- 

виховного процесу через творче використання різновиду інноваційних методів і 

технологій навчання, уміння їх оптимально реалізувати на основі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення якості освіти шляхом 

модернізації навчально-методичної роботи, підвищення ефективності самостійної 

роботи студентів, формування у студентів професійних і моральних якостей, 

залучення викладачів та студентів до науково-пошукової роботи, роботи з 

обдарованою молоддю.

Педагогічний колектив систематично працює над створенням вільного 

доступу студентів до навчально-методичних матеріалів, комплексів методичного 

забезпечення. Значна робота проводиться з організації самостійної роботи 

студентів.

Методична рада, створена на базі методичного кабінету, акумулює вивчення 

системи роботи викладачів, узагальнення кращого педагогічного досвіду, дбає про

Л.С. Пісоцька
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розробку науково-методичних посібників і рекомендацій та їх друк, підвищення 

кваліфікації і стажування педагогічних працівників.

Методична робота в Коледжі розглядається як цілісна система підвищення 

науково-теоретичного і загальнокультурного рівнів, психолого-педагогічної 

підготовки і професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до 

самоосвіти, саморозвитку.

За висновками експертів перелік навчальних дисциплін, включених до 

навчального плану, повністю визначає зміст професійної підготовки молодших 

спеціалістів зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» і відповідає 

Галузевим стандартам.

Підготовку фахівців спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» забезпе

чено навчальними і робочими навчальними програмами з усіх дисциплін, що 

входять до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної 

програми. Аналіз робочих навчальних програм з дисциплін навчального плану 

засвідчує, що вони укладені у відповідності до чинних вимог.

Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу 

у Львівському національному університеті імені Івана Франка, викладачами 

Коледжу визначено форми контролю знань та критерії оцінювання з усіх 

дисциплін навчального плану. Моніторинг знань студентів здійснюється через 

систему виконання контрольних робіт, поточного семестрового контролю, 

складання заліків та екзаменів. Підсумковий контроль здійснюється в усній та 

письмовій формах. Результати заліково-екзаменаційних сесій обговорюються на 

засіданнях педагогічної ради Коледжу і випускової циклової комісії викладачів 

фахових дисциплін дошкільної освіти.

У відповідності з навчальним планом спеціальності проводяться наступні 

види практики: навчальна педагогічна практика і виробнича практика. Базою 

педагогічної практики є дошкільні навчальні заклади міста Львова. Встановлено, 

що зміст педагогічної практики визначається програмами, які включають всі 

форми і види діяльності майбутніх вихователів. Аналіз звітної документації 

студентів-практикантів засвідчив виконання ними програми практики в повному
Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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обсязі. Проведений експертами вибірковий аналіз відгуків-характеристик на 

студентів, наданих базами проходження практики, переконує, що майбутні 

вихователі мають належний рівень теоретичної фахової підготовки, володіють 

методами формування життєвої компетентності дошкільників, методиками 

інноваційної діяльності в сучасному дошкільному закладі. Водночас під час 

практики студенти відчувають труднощі у спілкуванні з батьками дошкільників. 

Експертна комісія засвідчує достатній рівень практичної підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних закладів.

Коледж має достатнє інформаційне забезпечення навчально-виховного 

процесу, вихід у мережу Інтернет, власний сайт, на якому розміщено загальну 

інформацію про заклад, про прийом студентів, освітню та виховну діяльність 

викладачів і студентів означеної спеціальності.

Позитивно оцінюють експерти тісну співпрацю викладачів акредитованої 

спеціальності з дошкільними навчальними закладами та громадськими 

організаціями (семінари-практикуми для вихователів-методистів ДНЗ, майстер- 

класи з виготовлення великодніх композицій, «Писанка миру воїнам АТО», 

творчі звіти та виставки студентських і викладацьких робіт).

Викладачі випускової циклової комісії є позаштатними лекторами курсів 

підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів 

Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Експерти відзначають активну участь викладачів у Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях і семінарах.

Ознайомлення експертів з діяльністю органів студентського 

самоврядування переконує в активній позиції студентів під час навчання, при 

організації волонтерської діяльності, захисті прав студентів, у тісній співпраці з 

викладачами та адміністрацією Коледжу. Органи студентського самоврядування 

функціонують на рівні конкретної академічної групи, відділення. Рада 

студентського самоврядування координує навчально-пошукову, культурно- 

просвітницьку, спортивно-оздоровчу, соціально-побутову і волонтерську роботу 

відділення дошкільної освіти. Традиційними є щорічні тижні відділення
Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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дошкільної освіти, вииускової циклової комісії викладачів фахових дисциплін 

дошкільної освіти, презентації талантів першокурсників, про що свідчать 

програми заходів. Студентська рада має окреме приміщення для організації 

діяльності.

Принципово по-новому планується і проводиться виховна робота, яка 

спрямована на посилення національно-патріотичного виховання, що діє на основі 

національних та європейських цінностей згідно з метою та завданнями Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015р. № 641). Заслуговують на увагу заходи, проведені 

викладачами циклової комісії означеної спеціальності, а саме: презентації 

викладацько-студентських освітніх проектів, літературно-музичні вечори, 

зустрічі з письменниками Львівщини, конкурс «Кращий за професією», 

презентація талантів першокурсників, робота гуртка та майстер-класи з 

писанкарства, творчі звіти та виставки робіт в музеї Львівського національного 

університету імені Івана Франка, актовій залі та бібліотеці Коледжу, дошкільних 

навчальних закладах, Палаці мистецтв м. Львова.

З метою надання своєчасної та необхідної поради й допомоги викладачам у 

забезпеченні якісної освіти студентів, формування у них глибоких професійних 

знань, умінь і навичок, виховання нової генерації працівників дошкільної, 

початкової та корекційної освіти, соціальних педагогів і практичних психологів в 

Коледжі діє «Школа педагогічної майстерності». У роботі школи активну участь 

беруть викладачі вииускової циклової комісії, викладачі-методисти, старші 

викладачі Коледжу та відомі вчені, діячі науки, культури, Заслужені працівники 

освіти.

У Коледжі налагоджена міжнародна співпраця з закладами освіти Польщі, 

Німеччини, Канади, США, Фінляндії. Щороку організовуються спільні круглі 

столи, конференції, на яких обговорюються актуальні проблеми дошкільної 

освіти, про що засвідчують сертифікати викладачів. Викладач Корнят B.C. у 

травні 2016 року пройшла стажування у м. Гуйтінен, Фінляндія. Тема стажування: 

«Весняна школа з англійської мови». Викладач Михайлишин Р.І. упродовж семи

Голова експертної комісії JI.C. Пісоцька
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років є учасником українсько-польського проекту «Розвиток української та 

польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХІст.)». Викладачі Коледжу були 

слухачами курсів «Запобігання сімейного насильства» (Family Violence Prevention) та 

«Вміння володіти гнівом» (Anger Management). Організатор: Grant MacEwan 

Community College (Форт Саскачевань, Канада) в рамках українсько-канадської 

освітньої програми «Міжнародна жіноча співпраця». Коледж бере участь в 

Українсько-німецькому проекті «Створення та апробація міждисциплінарної 

інтегративної моделі допомоги дітям шляхом запровадження Монтесорі- 

педагогіки у Львові». Експерти відзначають, що викладачі Коледжу беруть 

активну участь у Міжнародній українсько-канадійській програмі «Ми такі, як 

усі». Коледж є рівноправним партнером Міжнародного проекту «Інклюзивна 

освіта» Канада-Україна 2006-2016 pp.

Загалом відзначено, що стан навчально-методичного забезпечення 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» у Педагогічному коледжі 

Львівського національного університету імені Івана Франка відповідає вимогам 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта».

Висновок:

Проаналізувавши організаційне, навчально-методичне забезпечення 

підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта», експертна 

комісія зазначає, що навчальний процес в Коледжі здійснюється відповідно до 

вимог нормативних документів, освітньо-професійних програм, освітньо- 

кваліфікаційних характеристик, начальних планів та начально-методичних 

документів. З усіх дисциплін акредитованої спеціальності, навчально- 

педагогічних практик розроблено навчальні та робочі навчальні програми, 

навчально-методичні комплекси. Якість створеного навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, що викладаються для студентів спеціальності

5.01010101 «Дошкільна освіта», відповідає вимогам щодо професійної підготовки 

майбутніх педагогів дошкільної освіти.

Голова експертної комісії JI.C. Пісоцька
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Для перевірки якості підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010101 

«Дошкільна освіта» експертами були проведені 10 контрольних вимірювань 

залишкових знань студентів з дисциплін, які входять до трьох циклів навчального 

плану.

Результати експертної перевірки якості виконання студентами комплексних 

контрольних робіт:

-  цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: абсолютна 

успішність -  95,6%, якість знань -53,3%;

-  цикл природничо-наукової підготовки: абсолютна успішність -100%), 

якість знань -  54,3%;

-  цикл професійно-практичної підготовки: абсолютна успішність -  100%, 

якість знань -  55,4%.

Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами 

акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія встановила середню 

розбіжність в оцінці якості знань в межах допустимих норм.

Вибіркова перевірка членами комісії комплексних контрольних робіт, 

виконаних студентами попередньо та під час акредитаційної експертизи показала, 

що майбутні фахівці дошкільної освіти у переважній більшості добре володіють 

теоретичним матеріалом, вміють встановлювати й пояснювати зв’язки 

теоретичної науки і з питаннями практичної роботи з дітьми дошкільного віку, 

розуміються на методичних питаннях організації педагогічного процесу в умовах 

дошкільного навчального закладу.

Проаналізувавши результати комплексних контрольних робіт, експерти 

зазначають, що студенти на достатньому рівні засвоїли основні теоретичні 

положення дисциплін, оволоділи основними термінологічними поняттями, набули 

навичок трансформації теоретичних знань у практичну площину.

Державна атестація фахівців спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» 

передбачає комплексний кваліфікаційний іспит. Екзаменаційні матеріали

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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розробляються випусковою цикловою комісією викладачів фахових дисциплін 

дошкільної освіти відповідно до програми та відповідають Галузевому стандарту.

Проаналізована комісією документація з педагогічної практики свідчить про 

належний рівень практичної та методичної підготовки майбутнього фахівця 

заявленої спеціальності. Результати проведення всіх видів практики 

систематично обговорюється на засіданнях педагогічної ради та випускової 

циклової комісії викладачів фахових методик дошкільної освіти.

Ознайомлення з документацією Коледжу про підготовку та захист курсових 

робіт дає підстави стверджувати, що вона є одним із основних видів творчо- 

пошукової діяльності і формою контролю навчальної роботи студентів. Курсова 

робота виконується у терміни, визначені навчальним планом, і відповідно до 

методичних рекомендацій щодо її написання.

Вибірковий аналіз курсових робіт засвідчує, що студенти в основному 

вміють користуватися науковою, методичною та довідковою літературою, 

аналізувати її, робити висновки. Експерти відзначають, що курсові роботи 

виконані на належному рівні.

Висновок:

Експертною комісією встановлено, що результати проведеного 

самоаналізу, аналізу виконання курсових робіт, організації практики, показники 

успішності та якості знань студентів відповідають нормативам, які свідчать 

про готовність майбутніх молодших спеціалістів зі спеціальності

5.01010101 «Дошкільна освіта» до роботи за фахом.

Зауважень експертної комісії попередньої акредитації не було, оскільки 

проводиться первинна акредитаційна експертиза. Претензій контролюючих 

державних органів, юридичних та фізичних осіб щодо освітньої діяльності 

Коледжу підготовки фахівців на час роботи експертної комісії не виявлено.

Л.С. Пісоцька



7. Загальні висновки та пропозиції

За результатами проведеної експертної перевірки Педагогічного коледжу 

Львівського національного університету імені Івана Франка щодо акредитації 

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» експертна комісія констатує, що 

кадрове, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, 

матеріально-технічна база, якість підготовки фахівців відповідають чинним 

державним вимогам і критеріям.

За результатами акредитаційної експертизи з метою удосконалення якості 

професійної підготовки фахівців зі спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта», 

комісія вважає за необхідне висловити такі рекомендації та пропозиції:

1. Продовжити підвищувати науковий рівень викладачів циклової комісії 

фахових дисциплін дошкільної освіти шляхом навчання у магістратурі за 

акредитованою спеціальністю та здійснення наукових досліджень.

2. В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

викладачам розширити зміст методичного забезпечення практичної підготовки 

студентів шляхом урізноманітнення індивідуальних творчих завдань, колективних 

навчально-дослідницьких проектів фахового спрямування, системи перевірки їх 

виконання тощо.

3. Продовжити поповнення банку новітніх психолого-педагогічних та 

методичних відеофондів і електронних посібників.

Узагальнивши результати проведеної експертизи та враховуючи наявні й 

потенційні можливості Педагогічного коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка, його матеріально-технічну базу, кадровий склад, 

рівень навчально-методичного та інформаційного забезпечення, а також 

особливості та перспективи розвитку освітньої галузі Львівщини, експертна 

комісія дійшла висновку, що підготовку фахівців за спеціальністю

Голова експертної комісії
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5.01010101 «Дошкільна освіта» з ліцензійним обсягом прийому в кількості 75 

(сімдесят п ’ять) осіб за денною та 50 (п’ятдесят) осіб за заочною формою 

навчання може бути акредитовано.

26 травня 2016 р.
Голова експертної комісії:
кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету дошкільної освіти 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Члени комісії:
кандидат педагогічних наук, 
голова предметно-методичної комісії
викладачів дошкільної педагогіки, психології , 4 /  ; , , /  Р. Г. Найда
та фахових методик Дубенського коледжу 
Рівненського державного гуманітарного університету

голова циклової комісії викладачів 
соціальної педагогіки Комунального 
вищого навчального закладу «Коломийський 
педагогічний коледж Івано-Франківської 
обласної Ради»

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної і 
початкової освіти Черкаського 
національного університету 
імені Богдана Хмельницького

О. М. Жданович

JI. С. Пісоцька

З експертними висновками ознайомлені:

Ректор
Львівського національного університет} 
імені Івана Франка, доктор філософських наук,
професор В.П. Мельник

І І ̂  і ІІ і /II \ к  і \і І ^ Ї І  Ц Д у  ї й
Директор Педагогічного коледжу
Львівського національного університету "ь 
імені Івана Франка, *хУ п
кандидат історичних наук, доц ен ті  ' , \  s- О.І.Сурмач

Голова експертної комісії JI.C. Пісоцька



Таблиця 1. Таблиця відповідності стану забезпечення Педагогічного коледж* 
Львівського національного університету імені Івана Франка акредитаційним 

умовам надання освітніх послуг у сфері вишої освіти 
за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта»»

Назва показника (нормативу) Значення
покззннзса

(нормативу) 
за освітньо- 

кваліфікацій
ним рівнем 
молодший 
спеціаліст

Фактично
показників 
графи 2 віл 
показників 

графи 3

1 2 3 4
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності спеціальності «Дошкільна 
освіта» погоджена з Львівською обласною державною 
адміністрацією

+ +

1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання)

75/50 46/0 -29/0

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. 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)

14,2 + 14,2

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

- 14,2 +14,2

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

74 +74

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

- 42 +42

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

8,7 +8,7

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



Продовження таблиці

у том} числі які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

- 8.7 І 00 "»
Л

4-

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 

і посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України або монографій, до одного доктора 
наук або професора)
2.4.1. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години соціально-гуманітарного циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у 
даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% 
від кількості годин)

25 92,8 +67,8

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

25 67,2 +42,2

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

25 92,8 +67,8

2.5. Наявність циклової комісії з фундаментальної
підготовки

+ +

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково- 
педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

З.Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби)

70 70 -

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів ( крім спеціальностей, які належать до галузей 
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» 
і 0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6 6

Голова експертної комісії
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3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, які належать до галузей 
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» 
0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)
3.5. Наявність пунктів харчування + + -

3.6. Наявність спортивного залу + + -

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -
3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методичне Забезпечення
І 4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін

100 100 -

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт (% від потреби)

100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів)

100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100 100

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від 
потреби)

100 100 -

4.7. Наявність методичних вказівок щодо виконання 
дипломних робіт(проектів), державних екзаменів

+ +

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 
технологій), (% від потреби)

100 100

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + -

5.Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці (% від 
потреби)

100 100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студентів (% від 
потреби)

3 4,5 +1,5
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Продовження таблиці 1

1 2 3 4
| 5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 3 9 +6
і періодичними виданнями

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до -----------------------

! Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій + + _
- наявність каналів доступу + + -

26 травня 2016 р.

Голова експертної комісії:
кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету дошкільної освіти 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Члени комісії:
кандидат педагогічних наук, 
голова предметно-методичної комісії 
викладачів дошкільної педагогіки, психології 
та фахових методик Дубенського коледжу 
Рівненського державного гуманітарного університету

голова циклової комісії викладачів 
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Таблиця 2. Таблиця відповідності якісних характеристик підготовки фахівців 

у Педагогічному коледжі Львівського національного університету 

імені Івана Франка за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта»

Назва показника (нормативу) Значення 
показника 

(нормативу) 
за освітньо- 

кваліфікацій
ним рівнем
МОЛОДШИЙ

спеціаліст

Фактично Зідхилення 
показників 
графи 2 від 
показників 

графи 3

1 2 3 4

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 викладачів постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного забезпечення 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників,%

100 100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання; % 90 95,6 +5,6

2.1.2. Якісно виконані контрольні, завдання (оцінки «5» і
«4»), %

50 53,3 +3,3

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 1 0 0 + 1 0

2.2.2. Якісно виконані контрольні, завдання (оцінки «5» і
«4»), %

50 54,3 +4,3

2.3. Рівень знань студентів з фахової підготовки:
2.3.1. Успішно виконані завдання з дисциплін фахової
підготовки; %

90 100 + 1 0

2.3.2. Якісно виконані контрольні, завдання (оцінки «5» і
«4»), %

50 55,4 +5,4

3. Організація наукової роботи

3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів '

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових 
конференціях, конкурсах, виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

26 травня 2016 р.
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