
Голова експертної комісії   В.М. Осіпов 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
про результати проведення акредитаційної експертизи  

щодо підготовки фахівців зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  

у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка 

 

Згідно Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положення 

про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах і вищих професійних училищах, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, 

Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 

навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 13.06.2012 р. № 689, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в редакції Постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347, з метою проведення 

чергової акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки фахівців 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста та на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05.04.2019 р. № 239-л «Про проведення акредитаційних експертиз» 

експертна комісія МОН у складі: 

 

Голова комісії: 

Осіпов Віталій 

Миколайович 

– завідувач кафедри фізичного виховання Бердянського 

державного педагогічного університету, кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент. 

Член комісії:  

Чорнодуб Олег 

Миколайович 

– голова циклової комісії з фізичного виховання Державного 

вищого навчального закладу «Дніпровський коледж 

залізничного транспорту та транспортної інфраструктури», 

викладач вищої категорії 

 

у період з 22 по 24 квітня 2019 року розглянула подану Кременчуцьким 

педагогічним коледжем імені А.С. Макаренка акредитаційну справу та провела 

на місці експертну перевірку освітньої діяльності коледжу на відповідність 

державним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання*. 
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Акредитаційна експертиза передбачала перевірку: 

 наявності установчих документів, ліцензій та сертифікатів про 

акредитацію, документів, що засвідчують майнові права на основні 

засоби для здійснення навчального процесу; 

 достовірності інформації, поданої до Акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України Кременчуцьким педагогічним 

коледжем імені А.С. Макаренка в матеріалах акредитаційної справи; 

 відповідність діяльності закладу вищої освіти установленим 

законодавством вимогам щодо формування контингенту, кадрового, 

навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 

5.01020101 Фізичне виховання*; 

 якість підготовки та відповідність освітньої діяльності державним 

вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. 

За результатами безпосередньої експертної перевірки стану освітньої 

діяльності коледжу комісія підтверджує достовірність інформації 

акредитаційної справи і встановила факт наявності оригіналів установчих 

документів, що регламентують його діяльність, а саме: 

 Статут Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, 

затверджений Управлінням майном Полтавської обласної ради від 

27.07.2018 року № 67; 

 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємств та громадських формувань Кременчуцького педагогічного 

коледжу імені А.С. Макаренка; 

 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємств Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. 

Макаренка; 

 Довідка Головного управління статистики у Полтавській області про 

включення Кременчуцького педагогічного коледжу до Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України; 

 Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України № 17-Д-548 від 27.03.2009 р.; 

 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав та їх обтяжень № 34712548; 

 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав та їх обтяжень №34719845; 

 Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно №69393072; 

 Ліцензія на освітню діяльність (Відомості про право здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти (завірена копія з сайту МОН); 
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 Сертифікат серії КК №17002935 про акредитацію Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка, виданий Міністерством 

освіти і науки України від 3 липня 2018 р.   відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 3 червня 2014 р., протокол № 109; 

 Наказ Полтавської обласної адміністрації Департаменту освіти і науки від 

30.12.2014 р. №427 «Про зміну назви навчального закладу»; 

 Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта від 13 грудня 2018 р.; 

 Довідка Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

Кременчуцького міськрайонного управління Головного управління 

ДСНС України у Полтавській області №15-3265/20 від 06.12.2017р.; 

 Акт перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта) від 10 

грудня 2018 року № 53.07/164-54-1 (А). 

Експертна комісія зазначає, що засновницькі документи та документи, що 

регламентують діяльність Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. 

Макаренка, відповідають вимогам чинного законодавства. У своїй діяльності 

педагогічний коледж керується Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Постановами Кабінету Міністрів 

України, Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України. 

 

1. Загальна характеристика Кременчуцького  

педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка  

 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка – заклад вищої 

освіти, який провадить освітню діяльність у сфері вищої, середньої та професійно-

технічної освіти, пов’язану із здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста та освітнього ступеня бакалавра в галузі вищої 

педагогічної освіти, проводить прикладні наукові дослідження, є науково-

методичним центром педагогічної освіти області та має відповідний рівень 

кадрового й матеріального забезпечення. Поряд з цим Коледж здійснює 

підготовку за програмами профільної середньої освіти в групах на базі основної 

школи та в ліцеї «Політ» при Коледжі. 

Коледж заснований на комунальній формі власності, підпорядкований 

Міністерству освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до 

чинного законодавства України та власного Статуту, який розроблено і 

затверджено відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

Юридична адреса закладу:  Україна, 39623, Полтавська обл.,  

вул. Лізи Чайкіної, 33.   

Телефон: (0536) 75-84-70    Факс: (0536) 75-84-70     

e-mail: krem_ped_k@ukr.net                     

Офіційний веб-сайт: рu.org.ua 

Загальну характеристику Кременчуцького педагогічного коледжу імені  

А.С. Макаренка наведено у таблиці 1.  
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Таблиця 1 

Загальна характеристика Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені  А.С. Макаренка 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна (очна) 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб) 660 

 у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   
- молодший спеціаліст (осіб) 360 
- бакалавр (осіб) 300 

- магістр (осіб) - - 

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 768 221 

у т.ч. за формами навчання:   
- денна (очна) (осіб) 768 - 
- вечірня (осіб) - - 

- заочна, дистанційна (осіб) - 221 

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 35 9 

4. Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць): 
- галузей знань; 
- спеціальностей 

 
 

1 
3 

 
 
1 
3 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   
- молодший спеціаліст (одиниць) 
- галузей знань; 
- спеціальностей 

 
1 
3 

 
1 
3 

- бакалавр (одиниць) 
- галузей знань; 
- спеціальностей 

 
1 
3 

 
1 
3 

- магістр (одиниць) - - 

5. Кількість кафедр / предметних (циклових) комісій, 
(одиниць) 

3/9 

з них випускових (одиниць): 3 

6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 3 

7. Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 10551,5 
з них:  
- власні (кв. м) 10551,5 
- орендовані (кв. м) - 

8. Навчальні площі, які здаються вищим навчальним 
закладом в оренду (кв. м) 

- 

9. Кількість співробітників всього 282 

 В.т.ч. педагогічних 122 

 Серед них: кандидатів наук,  14осіб - 11,47% 

 доцентів 13осіб - 10,65 

 Викладачів вищої категорії 67осіб – 73% 

10. Кількість посадкових місць у читальних залах 100 

11 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 260 

 У тому числі з виходом в інтернет 260 
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Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка має право на 

підготовку фахівців за такими спеціальностями: 

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

5.01010201 (за переліком 2015 року – 013) Початкова освіта з додатковими 

спеціалізаціями: вчитель англійської мови в початкових класах; вчитель 

інформатики в початкових класах; керівник дитячого хорового колективу; 

керівник гуртка образотворчого мистецтва; соціальний педагог; керівник дитячого 

хореографічного колективу. Форма навчання – денна. 

5.01010101 (за переліком 2015 року – 012) Дошкільна освіта з додатковими 

спеціалізаціями: вихователь з правом навчання англійській мові; вихователь 

логопедичних груп; керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі; 

організатор музичної діяльності в дошкільному закладі; сімейний вихователь; 

організатор фізичного виховання в дошкільному закладі. Форма навчання – денна 

та заочна. 

5.01020101 Фізичне виховання* (за переліком 2015 року − 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) з додатковою спеціалізацією керівник гуртка 

інформатики. Форма навчання – денна. 

2. Освітній ступінь бакалавра (перший рівень вищої освіти) 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта; 

014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

Форма навчання: денна та заочна. 

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється на основі базової загальної середньої освіти (9 класів), а фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  –  на основі повної загальної 

середньої освіти (11 класів) та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Усі спеціальності коледжу  освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста акредитовано на підставі рішення Державної 

акредитаційної комісії від 03.06.2014 р. протокол № 109 (наказ МОН України від 

11.06.2014 р. № 2323-Л): 

Відомості про акредитовані спеціальності 

Шифр і назва галузі знань та 

спеціальностей 

№, дата видачі і термін дії 

сертифікатів 

Рівень 

акредитації 

0101 Педагогічна освіта 

5.01010201 Початкова освіта 

НД-І № 1773362, 

09.02.2015 р 

до 1 липня 2019 р. 

 

І 

0101 Педагогічна освіта 

5.01010101 Дошкільна освіта 

НД-І № 1773361, 

09.02.2015 р 

до 1 липня 2019 р. 

І 

0102 Фізичне виховання, спорт і 

здоров'я людини  5.01020101 Фізичне 

НД-І № 1773363, 

09.02.2015 р 
І 
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виховання* до 1 липня 2019 р. 

01 Освіта/Педагогіка 

013 Початкова освіта 

КК № 17002934, 

03.07.2018 р до 1 липня 

2019 р. 

І 

01 Освіта/Педагогіка 

012 Дошкільна освіта 

КК № 17002933, 

03.07.2018 

до 1 липня 2019 р. 

 

І 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

КК №17002935, 

03.07.2018 

до 1 липня 2019 р. 

І 

 

Сукупний ліцензований обсяг студентів на всі спеціальності закладу вищої 

освіти становить 660 осіб (за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста – 360 осіб, за освітнім ступенем бакалавра – 300 осіб). Загальний 

контингент студентів на всіх відділеннях на час проведення акредитаційної 

експертизи складає 950 осіб. 

Для спеціальності, що акредитується, ліцензійний обсяг становить 180 осіб 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Загальний контингент 

студентів спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста на час проведення акредитаційної експертизи складає 416 осіб. 

Насьогодні структурними підрозділами Коледжу є:  3 відділення, 3 кафедри,  

9 предметних (циклових) комісій, бібліотека, Полтавський обласний науковий 

ліцей-інтернат «Політ», Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Ерудит». 

Підготовку молодших спеціалістів спеціальності, що акредитується, 

забезпечує 51 викладач (всі працюють за основним місцем роботи), з них:  

кандидатів наук або доцентів – 4 особи, викладачів, що мають вищу 

кваліфікаційну категорію – 35 осіб. Випусковою кафедрою для спеціальності є 

кафедра теорії і методики фізичного виховання у складі 11 осіб штатних 

працівників, з яких 6 осіб кандидати наук, доценти, 4 особи – викладачі вищої 

категорії.  

На балансі Кременчуцького педагогічного коледжу імені  А.С. Макаренка 

знаходиться шість будівель (2 навчальних корпуси, навчально-побутовий корпус, 

гуртожиток, навчальний та спальні корпуси навчально-оздоровчого табору 

«Ерудит») загальною площею 18421,3 м2. Навчальні та навчально-побутовий 

корпуси за адресою вул. Л. Чайкіної, 33 – це типові навчальні будови,  збудовані 

відповідно в 1969 та 1989 році. Гуртожиток – типова 9-ти поверхова будівля, здана 

в експлуатацію в 1977 році. Будівлі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 

«Ерудит» капітально відремонтовано і відреставровано в 2011-2014 роках.  

Навчально-матеріальна база Коледжу включає широку мережу 

комп’ютерних аудиторій (8 лабораторій), обладнаних сучасними комп’ютерами, 

що підключені до мережі Internet, мультимедійні комплекси, комп’ютеризовані 

кабінети дитячої літератури,  англійської мови,  кабінет підготовки до роботи в 
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умовах нової української школи тощо. Всі кабінети, лабораторії та майстерні 

забезпечено необхідним обладнанням, методичними матеріалами, ТЗН, 

необхідними для виконання навчального плану;  вони відповідають педагогічним, 

санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам.  

Виконуючий обов’язки директора Коледжу – Гальченко Іван Васильович, 

директор Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка  

(з 1987 р.), Заслужений працівник освіти, відмінник освіти, кавалер ордена «За 

заслуги» ІІІ ступеня. 

Освіта: закінчив у 1969 році Полтавський педагогічний інститут ім.  

В. Г. Короленка за спеціальністю «фізика» та здобув кваліфікацію вчителя фізики. 

Висновок.  Експертна комісія підтверджує наявність і достовірність 

документів, що забезпечують правову діяльність навчального закладу. 

Установчі документи Кременчуцького педагогічного коледжу імені  

А. С. Макаренка подані в повному обсязі і відповідають вимогам чинного 

законодавства. Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01020101 

Фізичне виховання*, галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини у навчальному закладі здійснюється згідно ліцензії МОН України 

№636192 від 10.03.2015 року. Ліцензія встановленого державного зразка на 

момент експертизи є в наявності. 

Перевіркою встановлено, що структура й зміст акредитаційної справи 

відповідають вимогам МОН України та переліку документів, що додаються 

до заяви про акредитацію освітньо-професійної програми зі спеціальності 

5.01020101 Фізичне виховання*. Усі копії документів в акредитаційній справі 

відповідають оригіналам і нормативним вимогам до них та забезпечують 

правові засади діяльності навчального закладу. 

 

2. Формування контингенту студентів 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

 

Контингент студентів спеціальності формується відповідно до Умов 

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста та Правил прийому, затверджених директором коледжу, на підставі 

державного замовлення, яке визначається на основі довгострокової прогнозованої 

потреби даної спеціальності та з урахуванням пропозицій Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

Головним замовником на підготовку фахівців зі спеціальності 5.01020101 

Фізичне виховання* є Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації. Загальна кількість студентів – 105 осіб. 

Показники формування контингенту студентів зі спеціальності 5.01020101 

Фізичне виховання* подано у таблиці 2. 

З метою збереження контингенту та поліпшення його якісного складу на 

відділенні та в цілому в коледжі здійснюється цілеспрямована робота. 
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Питання особливостей нового набору, адаптації першокурсників 

систематично розглядаються на оперативних, адміністративних та вчених 

(педагогічних) радах колективу. Розроблена та втілюється система освітньо-

виховних та позанавчальних заходів з адаптації першокурсників: адаптаційні та 

комунікаційні тренінги, бібліотечні уроки,  Посвята в студенти, День туризму, 

«Зорепад талантів», презентація колективів художньої самодіяльності. 

Таблиця 2 

Показники формування контингенту студентів 

 Кременчуцького педагогічного коледжу  імені А.С. Макаренка 

за спеціальністю 5.01020101 Фізичне виховання*  
№ 

з/п 
Показники 

Роки 

2016 2017 2018 

1 Ліцензований обсяг підготовки  (осіб) 60 60 60 

2 Прийнято на навчання, усього (осіб)  51 26 28 

– денна форма на основі БЗСО 35 26 28 

в т. ч. за регіональним замовленням 25 20 20 

– денна форма на основі ПСЗО 16 - - 

в т. ч. за регіональним замовленням 16 - - 

– нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з 

відзнакою 

- - - 

– таких, які пройшли довгострокову підготовку і 

профорієнтацію 

- - - 

– зарахованих на пільгових умовах, з якими 

укладені договори на підготовку 

- - - 

3 Подано заяв на одне місце за формами навчання    

– денна форма навчання 1,55 1,23 1,32 

4 Конкурс абітурієнтів на місця регіонального 

замовлення 

   

– денна форма навчання 1,93 1,6 1,85 

 

На засіданнях старостату, кафедр та предметних циклових комісій, вчених 

(педагогічних) радах аналізується рівень успішності, розробляються корекційні  

заходи, спрямовані на усунення проблем у підготовці окремих студентів. 

Куратори груп та заввідділеннями здійснюють індивідуальну роботу зі 

студентами, які зазнають труднощів в опануванні освітньою програмою або 

потрапили в скрутні соціальні обставини. 

Обдаровані студенти активно залучаються до науково-дослідної діяльності, 

участі в предметних олімпіадах, культурно-освітній діяльності коледжу, за що 

отримують підтримку та заохочення кращих студентів через систему 

стипендіального рейтингування, грошових премій та інших нагород. 

У випадку особливих обставин студентам денної форми навчання надається 

можливість навчатися за індивідуальним графіком з використанням елементів 

дистанційного навчання. 

Запроваджено систему переведення на бюджетну форму навчання за умови 

наявності вакантних місць. Студенти, які мають найвищий рейтинг навчання 
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переводяться з контрактної форми навчання на місця, що фінансуються з 

бюджету. 

 Ця робота в цілому має позитивні наслідки, хоча в окремих випадках 

відрахування неможливо уникнути: щороку від 3 до 5 студентів відраховується у 

зв’язку з порушенням навчальної дисципліни та невиконанням навчального плану. 

Динаміка змін контингенту студентів за денною формою навчання зі 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Динаміка змін контингенту студентів за денною формою навчання 

зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

курси курси курси 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Всього студентів 34 30 20 23 26 34 27 17 28 23 30 25 

Відраховані: 4 4 3 1 3 1 2 2  4  1 

всього 30 26 17 22 23 33 25 15 28  30 24 

за академічну 

неуспішність 

4  3  3 1 2 2     

грубі порушення 

дисципліни 

            

перевід до інших ВНЗ  4  1        1 

інші причини             

Кількість студентів, 

зарахованих на 2-4 

курси (всього) 

            

переведених із інших 

ВНЗ 

            

поновлених на 

навчання з академічної 

відпустки 

            

 

До проведення профорієнтаційної роботи залучаються і студенти, які 

популяризують навчання в коледжі за місцем проживання та проходження 

педагогічної практики. 

Багато уваги приділяється індивідуальній роботі з учнями шкіл шляхом 

розміщення рекламних роликів, буклетів, світлин, оголошень. Інформація про 

напрями підготовки і спеціальності доводиться до відома абітурієнтів через засоби 

масової інформації, сторінки соціальних мереж.  

Традиційним стало проведення Дня відкритих дверей. Абітурієнтів 

запрошують відвідати аудиторії, лабораторії, спортивну базу, бібліотеку, 

спеціально організовані виставки творчих здобутків викладачів і студентів, 

переглянути концертну програму, підготовлену студентами та викладачами 

коледжу. Їм також пропонується пройти тестування щодо професійної 

придатності до педагогічної діяльності, брати участь у змаганнях. 

У навчальному закладі розроблена й діє програма адаптації студентів 

нового набору. Протягом перших місяців навчання (вересень-листопад) 
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проводяться соціологічні опитування, діагностика та анкетування студентів-

першокурсників щодо вивчення стану їх адаптованості до умов навчання в 

педагогічному коледжі, складається соціальний паспорт кожної навчальної групи 

студентів І курсу. Серед форм професійної діяльності, спрямованої на формування 

професійної компетенції студентів-першокурсників, особливо дієвими є зустрічі з 

педагогами-новаторами, випускниками-спортсменами, які є гордістю коледжу, 

диспути на педагогічні теми, бесіди за круглим столом, регіональні конкурси та 

олімпіади. Питання адаптації першокурсників щороку розглядається на 

оперативних нарадах. 

Висновок. Експертна комісія розглянула питання формування 

контингенту студентів зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання*, 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і зазначає, що робота 

педагогічного колективу з формування та збереження контингенту 

студентів у коледжі здійснюється на достатньому рівні, відповідно до 

чинного законодавства України, нормативних вимог та інструктивних 

листів Міністерства освіти і науки України. Однак, педагогічному колективу 

необхідно вдосконалити профорієнтаційну роботу, що дозволить забезпечити 

набір студентів відповідно до ліцензійного обсягу. 

 

3. Зміст підготовки фахівців 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

 

Для організації навчального процесу зі спеціальності 5.01020101 Фізичне 

виховання* у Коледжі наявні усі організаційно-методичні документи, а саме: 

освітньо-кваліфікаційна характеристика (у тому числі варіативна компонента); 

освітньопрофесійна програма (у тому числі варіативна компонента); 

навчальний план; робочий навчальний план, навчальні і робочі навчальні 

програми дисциплін, плани семінарських, практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт, методичні вказівки і тематика контрольних, курсових 

робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки, програми з усіх видів 

практик; дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, критерії 

оцінювання знань і вмінь. 

Зміст підготовки фахівців у Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С. Макаренка визначено галузевим стандартом підготовки молодших 

спеціалістів галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, зі 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* затвердженим МОН, який 

містить перелік нормативних навчальних дисциплін, обсяги годин (кредитів), 

відведених для їх вивчення, форми державної атестації. 

Варіативна складова освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів зі 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* розроблена робочою групою 

досвідчених викладачів коледжу та схвалена педагогічною радою. 
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Комісія констатує, що зміст варіативної частини освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми 

підготовки молодших спеціалістів галузі знань 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров'я людини, зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

відповідає вимогам державного стандарту та суттєво доповнює зміст 

нормативної частини підготовки молодших спеціалістів. 

Підготовка студентів зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

здійснюється за навчальним планом, затвердженим у 2016 році директором 

навчального закладу, в якому визначено цикли загальноосвітньої, гуманітарної та 

соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної 

підготовки, як нормативних дисциплін, так і дисциплін самостійного вибору. 

Навчальний план визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах 

ЕСТS, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення занять та їх обсяг, 

графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

Співвідношення годин за циклами відповідає рекомендаціям Міністерства освіти і 

науки України. 

При складанні навчальних планів враховано ступеневу підготовку 

молодших спеціалістів, які можуть продовжувати навчання за освітніми 

ступенями бакалавра та магістра, зокрема у Кременчуцькому педагогічному 

коледжі, Глухівському або Полтавському національних педагогічних  

університетах, інших закладах вищої освіти України. 

Кількість нормативних дисциплін та обсяги їх викладання визначено у 

відповідності з навчальним планом. Більше 2/3 навчального часу відводиться на 

вивчення циклу професійної та практичної підготовки, 30% і більше навчального 

часу з кожної дисципліни − на самостійну роботу студента. 

Експертна комісія провела перевірку фактичного виконання навчального 

плану за денною формою навчання, яка показала, що навчальний план виконано у 

повному обсязі, записи в академічних журналах відповідають робочим 

навчальним програмам, які, в свою чергу, відповідають галузевому стандарту 

освіти зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання*. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що виконання навчального 

плану за показниками: перелік навчальних дисциплін, кількість навчальних 

годин, форми контролю освітнього процесу галузі знань 0102 «Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини» зі спеціальності 5.01020101 «Фізичне 

виховання*» відповідає нормативам та вимогам акредитації Міністерства 

освіти і науки України щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст. 

 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

 

Організація освітнього процесу в Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С. Макаренка базується на нормативно-правових документах, зокрема: 

Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
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постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження національної рамки 

кваліфікацій», стандартах освітньої діяльності, інших нормативно-правових актах 

із питань освіти, Положенням «Про організацію освітнього процесу в 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка»,  Положенням про 

проведення практики, Положенням про студентське самоврядування, 

Положенням про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 

тощо. Освітній процес зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

здійснюється на основі робочих навчальних планів, які розробляються перед 

початком кожного навчального року  і затверджується в установленому порядку. 

У відповідності до діючих навчальних планів розробляються графіки 

освітнього процесу на кожний семестр, у яких передбачено всі види 

аудиторних занять, практик та форми підсумкового контролю знань студентів. 

Розклад занять складається на підставі графіку освітнього процесу, дотримання 

якого контролюють завідувач відділенням, завідувачі кафедрами та голови 

предметних (циклових) комісій. Розклад сталий, складається на семестр. 

Заняття проводяться парами в одну зміну. 

Управління і контроль за освітнім процесом, виконанням навчальних 

планів і програм здійснюють директор коледжу, його заступник з навчальної 

роботи, завідувач педагогічної практики, методист, завідувач відділень, 

завідувачі кафедрами, голови предметних (циклових) комісій, керівники 

академічних груп.  Стан освітнього процесу та його результати обговорюються 

на засіданнях кафедр, предметних (циклових) комісій, вченої ради коледжу та 

адміністративній нараді. Порушень графіків навчального процесу немає. 

У відповідності до ліцензійних вимог в Коледжі створені комплекси 

навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для дотримання єдиних вимог 

до змісту та структури комплексів в Коледжі розроблено Положення про 

навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (НМКНД).   

До структури НМКНД входять:  

 анотація навчальної дисципліни;  

 програма навчальної дисципліни;  

 робоча програма навчальної дисципліни;  

 конспект лекцій;  

 методичні рекомендації до практичних (лабораторних, семінарських) 

занять;  

 перелік завдань або інструктивно-методичні матеріали до самостійної 

роботи студентів;  

 методичні рекомендації до написання курсової роботи (за наявності в 

навчальному плані);  

 засоби контролю знань студентів (критерії оцінювання, матеріали 

комплексної контрольної роботи, перелік питань, тестових завдань до 

заліку/екзамену з дисципліни).  

Реалізовані як паперові, так і електронні версії комплексів, до останніх 

забезпечений доступ студентів та викладачів через базу електронних матеріалів 
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бібліотеки. Періодично в коледжі проводяться огляди-конкурси комплексів 

навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану. Методичне 

забезпечення дисциплін постійно вдосконалюється та поповнюється. 

У коледжі видається «Науково-методичний вісник», матеріали якого 

розраховані на викладачів коледжу, вчителів шкіл, студентів, 

використовуються студентами в процесі педагогічної практики та при 

написанні курсових робіт. За 2017-2018 роки в коледжі проведено ряд наукових 

заходів Всеукраїнського рівня. Серед них IІ та ІІІ Всеукраїнські науково-

практичні конференції  «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, 

майстерність, професіоналізм», Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта», «Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку фізичного виховання та спорту у закладах освіти. 

Коледж став співорганізатором Всеукраїнської міждисциплінарної науково-

практичної конференції «Новій школі - нове освітнє середовище», 

Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Нові стратегії 

розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції», Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, 

відповіді на виклики сьогодення». Кременчуцький педагогічний коледж 

щороку є учасником Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», за що 

має нагороди: 11 золотих 1 срібна та 2 бронзові медалі. 

Результати досліджень науково-педагогічних та педагогічних працівників 

коледжу публікуються у збірниках наукових праць. Так, за 2017-2018 роки 

опубліковано 18 статей у виданнях України, включених до переліку ВАК, та 6 

статей у виданнях, включених до наукометричних баз, зокрема Index 

Copernicus. За останні роки викладачами кафедри теорії і методики фізичного 

виховання видано 14 методичних посібників, 10 курсів лекцій, підготовлено 48 

науково-популярних і дискусійних публікацій з професійної тематики. Щорічно 

викладачі коледжу беруть участь у міжнародних семінарах, конференціях, 

проходять стажування за кордоном згідно укладених контрактів на співпрацю із 

закладами освіти Польщі, зокрема з Університетом Суспільних наук (м. Лодзь), 

університетом з фундацією «Центрально-Європейська Академія навчань та 

сертифікації», Вищою школою економіки (м. Бидгощ). 

З метою запровадження в освітній процес інноваційних технологій та 

науково-методичних досягнень систематично проводяться фестивалі 

педагогічної майстерності, майстер-класи, загальноколеджні виставки-

конкурси методичних матеріалів та посібників. 

Комісією перевірено навчально-методичне забезпечення дисциплін та 

встановлено їх наявність у повному обсязі. 

Протягом навчання студенти спеціальності 5.01020101 Фізичне 

виховання* виконують курсові роботи з дисциплін циклу професійної 

підготовки. 

Тематика курсових робіт щорічно оновлюється і розглядається на 

засіданні Педагогічної ради Коледжу. 
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Навчальним планом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 

5.01020101Фізичне виховання* передбачені чотири види практик: 

 позакласна та позашкільна  практика (5 семестр); 

 практика у літніх оздоровчих таборах (6 семестр); 

 практика з пробних уроків та занять (6-7 семестри); 

 переддипломна практика (ІV курс, 8 семестр). 

Для організації та проходження студентами практик розроблені програми, 

що регламентують мету, порядок організації, проведення та підведення 

підсумків практичної підготовки студентів. Практика студентів педагогічного 

коледжу проводиться на оснащених відповідним чином базах практики. З 

базами практики Кременчуцький педагогічний коледж завчасно укладає 

договори на її проведення за визначеною формою. Основними базами 

педагогічної практики є ЗЗСО м. Кременчука: Кременчуцький ліцей «Олімп» 

№ 30 імені Н.М. Шевченко, Кременчуцькі ЗЗСО №1, 8, 12, 31, Кременчуцький 

ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум». 

Після виконання програм практики студенти складають звіти, які 

захищаються на засіданнях кафедр і предметних (циклових) комісій у складі, 

затвердженому директором коледжу. 

Експертна комісія перевірила матеріали практик і констатує, що 

терміни їх проведення, тривалість практик відповідають навчальному 

плану і якість звітів студентів вказують на достатню якість і 

відповідають вимогам. 

Контрольні заходи включають поточний та семестровий контроль і 

заходи атестації здобувачів вищої освіти, які регламентуються положеннями  

«Про організацію навчального процесу в Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А.С. Макаренка» та «Про порядок створення та організацію і 

роботу екзаменаційної комісії в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені 

А.С. Макаренка». 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних, семінарських, лекційних, індивідуальних занять та за 

результатами виконання самостійної роботи і має на меті перевірку рівня 

засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу та підготовленості 

здобувача  до виконання конкретних практичних завдань. Критерії оцінювання 

для поточного контролю до навчальних занять визначаються кафедрами, 

предметними (цикловими) комісіями і вказуються у відповідному розділі 

робочої програми навчальної дисципліни.  

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (диференційованого 

заліку) або екзамену, визначених навчальним планом, у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу, в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

робочою програмою навчальної дисципліни, програмою практики. 

Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка передбачено, що 

семестрові екзамени проводяться у тестовій формі і передбачають 
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використання комп’ютерної техніки і відповідних програм для відповідей на 

завдання І й ІІ рівня, та виконання завдань ІІІ рівня у письмовій формі. За 

рішенням кафедри (циклової комісії) форма виконання завдань ІІІ рівня може 

передбачати й усні відповіді на частину завдань. Подібний підхід дозволяє 

структурувати завдання для більш точного вимірювання рівня навчальних 

досягнень студентів відповідно до сформульованих у робочих програмах вимог 

до результатів навчання. Використання комп’ютерних технологій дозволяє 

формалізувати контроль та забезпечити високий рівень його об’єктивності. 

Рівень знань студентів в ході семестрових екзаменів та заліків 

визначається за 100 бальною шкалою, яка потім переводиться у національну 

шкалу оцінок (12 бальну шкалу). Таблиці відповідності 100-бальної системи 

оцінювання навчальних досягнень та національної шкали оцінок (12 бальної 

шкали) затверджується вченою радою Коледжу. 

Державна атестація здобувачів вищої освіти відбувається шляхом 

комплексних державних іспитів відповідно до освітньо-професійної програми. 

Атестація студентів здійснюється Екзаменаційною комісією на завершальному 

етапі навчання. Діяльність Екзаменаційної комісії регламентується 

«Положенням про порядок створення та організацію роботи державної 

екзаменаційної комісії в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені  

А. С. Макаренка».  

Експертна комісія встановила, що програми державних іспитів, 

екзаменаційні завдання, критерії оцінювання якості знань студентів 

затверджені в установленому порядку і відповідають вимогам ОКХ і ОПП. 

Для оцінки рівня знань студентів цикловими та методичними комісіями, 

які здійснюють підготовку фахівців із зазначеної спеціальності, розроблені та 

затверджені пакети комплексних контрольних робіт. 

До складу пакету комплексних контрольних робіт входять: 

– завдання комплексної контрольної роботи; 

− рецензії на пакет комплексної контрольної роботи; 

– критерії оцінювання виконаних завдань; 

− перелік довідкової літератури, таблиць, каталогів, довідників, 

використання яких дозволяється при виконанні комплексної 

контрольної роботи. 

Контрольні завдання передбачають перелік формалізованих завдань, 

мають професійне спрямування, вирішення яких потребує уміння застосувати 

інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. 

Комплексні контрольні роботи з усіх дисциплін навчального плану мають 

професійну спрямованість. Комплексні контрольні роботи з оцінки залишкових 

знань студентів для проведення самоаналізу складено з дотриманням вимог 

щодо акредитації і дозволяють оцінити рівень знань, вмінь та навичок 

майбутніх випускників. 

Зауважень щодо змісту розроблених комплексних контрольних робіт для 

оцінки залишкових знань студентів немає. 
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Висновок. Експертна комісія констатує, що навчально-методичне та 

організаційне забезпечення підготовки молодших спеціалістів у 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка повністю 

відповідає державним вимогам та критеріям акредитації і сприяє 

формуванню у студентів навичок професійної підготовки з обраної 

спеціальності. 

 

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу  

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання*  

 

У процесі експертизи кадрового забезпечення Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка були проаналізовані такі 

матеріали: штатний формуляр, штатний розпис, особові справи керівного і 

викладацького складу. 

Під час вивчення особових справ керівного та викладацького складу 

комісія дійшла висновку, що всі викладачі працюють на постійній основі, 

мають відповідну вищу фахову освіту.  

Навчальний процес з усіх спеціальностей Коледжу, станом на 01.09.2018 

року, забезпечують 122 викладачі, з них штатних – 117, працюють на правах 

внутрішнього сумісництва – 42. Науково-педагогічних працівників – 24 особи, з 

них на посадах професорів – 1, на посадах доцентів – 10, на посадах  старших 

викладачів – 5, асистентів − 9. На правах внутрішнього сумісництва – 32 особи, 

з них на посаді доцента – 2 особи. 

Склад педагогічних працівників  коледжу характеризується такими 

показниками: 

- викладачі вищої кваліфікаційної категорії – 67 осіб (73%); 

- викладачі першої кваліфікаційної категорії – 14 осіб (15%); 

- викладачі другої кваліфікаційної категорії – 6 осіб (6%); 

- викладачі кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 6 осіб (6%); 

55% викладачів мають педагогічні звання: 

- з педагогічним званням «Викладач-методист» – 38 осіб (42%); 

- з педагогічним званням «Старший викладач» – 12 осіб (13%). 

У коледжі створено три кафедри (педагогіки та психології початкової 

освіти, теорії та методики фізичного виховання, педагогіки та психології 

дошкільної освіти та гуманітарних дисциплін) та 9 циклових комісій, викладачі 

яких забезпечують освітній процес за освітньою програмою молодших 

спеціалістів, а також навчальний процес у науковому ліцеї «Політ» при 

коледжі. 

Випусковою кафедрою для спеціальності, що акредитується, є кафедра 

теорії і методики фізичного виховання у складі 11 осіб штатних працівників, з 

яких 4 особи кандидати наук, доценти, 1 Заслужений тренер України, 6 осіб – 

викладачі вищої категорії. 

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання – Кудряшова 

Тетяна Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент. 
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Відповідно навчального плану підготовки молодших спеціалістів 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання*  (нормативна складова – 432 

лекційні години) освітню діяльність забезпечують 18 викладачів з них:  

− докторів наук, професорів – 1 особа, 10 лекційних годин (працює за 

основним місцем роботи) (2%); 

− кандидатів наук або доцентів – 7 осіб, 222 лекційних години  (51%) (всі 

працюють за основним місцем роботи); 

− викладачів, що мають досвід практичної роботи за фахом – 4 особи, 46 

лекційних годин (11%).  

Всього викладачами, що мають науковий ступінь або вчене звання 

викладається 232 лекційних годин (53 %). 

В останні роки у коледжі проводиться значна робота по залученню до 

освітнього процесу науковців, які мають наукові ступені та вчені звання, 

підготовці власних наукових кадрів. Так станом на 01.07.2015 року в коледжі не 

було жодного викладача з науковим ступенем або вченим званням. Протягом 

трьох років в штат коледжу були залучені 6 кандидатів наук та заслужений тренер 

України, захистили дисертації кандидатів наук 5 працівників коледжу. У 2016 році 

дві дисертації за спеціальністю 10.02.01 – українська мова та за спеціальністю 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 2017  році захищено одну 

дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти з теми 

«Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі 

методичної роботи педагогічного коледжу, у 2018 році – дві кандидатські 

дисертації:  за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти з 

теми «Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх 

навчальних закладах (1978-2015рр.)», за спеціальністю  13.00.02 – теорія та 

методика навчання (інформатика) з теми «Методична система формування 

інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики». Шість 

викладачів коледжу навчаються в аспірантурі, 3 працюють над дисертацією поза 

аспірантурою. 

Звання, що прирівнюються до вченого звання доцента, мають: 

«Заслужений вчитель України» – три викладачі коледжу: Лисенко Т.І., Малюк 

Ю.В., Мельник В.І., «Заслужений працівник освіти України» – Гальченко І.В., 

«Заслужений працівник культури» – два викладачі коледжу Куліш О.Т. та 

Квітка В.Ф.  За успіхи в навчанні й вихованні студентської та учнівської молоді 

2 викладачі нагороджені орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, 24 викладачі 

нагороджені  нагрудним знаком «Відмінник освіти», 8 викладачів - нагрудним 

знаком «Антон Макаренко», 4 викладачі - нагрудним знаком «Василь 

Сухомлинський», 2 викладачі - нагрудним знаком «Софія Русова». 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладу здійснюється на основі перспективного плану, що 

узгоджується із перспективним планом атестації педагогічних працівників, та 

вимогами до термінів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників.  
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Традиційними формами підвищення кваліфікації викладачів коледжу є: 

стажування на базі закладів вищої освіти (Кіровоградському, Полтавському та 

Глухівському педагогічних університетах, Центральному інституті 

післядипломної педагогічної освіти АПН України тощо), проходження курсової 

перепідготовки при Полтавському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В. Остроградського тощо. План підвищення 

кваліфікації викладачів виконується. Протягом п’яти останніх років всі 

викладачі спеціальності підвищили кваліфікацію.  

Атестація викладачів проводиться відповідно до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України №930 від 06.10.2010 року (зі змінами, внесеними згідно 

з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 

20.12.2011 року, наказом МОН №1135 від 08.08.2013 року). Чергова атестація 

викладачів проводиться один раз на 5 років згідно з перспективним планом, 

який затверджується директором педагогічного коледжу. 

В особових справах наявні документи, що підтверджують підвищення 

кваліфікації і проходження чергової (позачергової) атестації. Накази, 

протоколи, атестаційні листи оформлені відповідно до вимог. 

Висновок. Результати експертної перевірки свідчать, що в 

Кременчуцькому педагогічному коледжі сформувався науково-педагогічний 

колектив, спроможний забезпечити організацію та проведення освітнього 

процесу на рівні вимог, які висуваються сучасними тенденціями в галузі 

педагогічної освіти, та належно вести підготовку конкурентоспроможних 

фахівців цієї галузі. Викладання 86% лекційних годин навчального плану 

забезпечують викладачі вищої кваліфікаційної категорії, а також викладачі 

з науковими ступенями та ученими званнями, що повністю відповідає 

вимогам нормативних документів з акредитації освітньої діяльності. 

Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників 

відбувається постійно і своєчасно. 

 

6. Матеріально-технічна база  

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

 

У процесі акредитаційної експертизи було проаналізовано стан і 

перспективи розвитку матеріально-технічної бази Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка. 

Для організації освітнього процесу в Коледжі, забезпечення соціальних 

потреб студентів використовується матеріальна база загальною площею 

18421,3 м2, яка включає два навчальних та навчально-побутовий корпуси, 

гуртожиток на 408 місць, спортивні майданчики різного профілю, дитячий 

заклад оздоровлення та відпочинку «Ерудит».  

 

 

 



19 

Голова експертної комісії   В.М. Осіпов 
 

В навчальних та навчально-побутовому корпусах обладнано: 2 

універсальні спортивні зали; тренажерний зал; зал для занять з настільного 

тенісу; лижна база; три  майданчики для тренажерів на відкритому повітрі; 2 

футбольних поля зі штучним покриттям та місцями для глядачів; зал ритміки та 

хореографії; лабораторії інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій (8); кабінети (всього 50). 

Кількість кабінетів, лабораторій, спортивних залів повністю відповідає 

вимогам навчальних планів спеціальності.  

Коледж повністю забезпечений технічними засобами навчання, серед 

яких переважають сучасні: 314 стаціонарних комп’ютерів, 3 сервери, 40 

ноутбуків; 60 планшетних комп’ютерів, 8 мультимедійних дошок, 53 

мультимедійних проектора, відеопрезентор, сучасні кодоскопи, DVD-

програвачі, 33 телевізори великого формату, цифрові фото- і відеокамери тощо. 

Навчальні кабінети, майстерні, їдальня, спортивні зали, обладнання 

спортивних майданчиків прийняті до експлуатації комісіями за участю 

санітарної служби міста, складені відповідні акти-дозволи. 

Матеріальна база коледжу  дозволяє проводити навчання здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання*. Загальна площа 

на одного здобувача вищої освіти складає 18,6 м2. 

Розрахунок навчальної площі на одного студента відповідно до 

ліцензованих обсягів: 

- ліцензований обсяг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» складає 360 осіб. Враховуючи максимальний термін навчання 4 

роки максимальна ліцензована кількість студентів зазначеного рівня складе 

1440 осіб; 

- ліцензований обсяг за рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст» 

складає 300 осіб. Враховуючи максимальний термін навчання 4 роки 

максимальна ліцензована кількість студентів зазначеного ступеня складе 1200 

осіб; 

- сумарний потенційний контингент становить 2640 осіб. Тому на одного 

здобувача вищої освіти припадає 10551,5 : 2640 осіб = 4,0 м2. З урахуванням 

учнів ліцею при Коледжі (400 осіб) на одного здобувача освіти буде припадати 

3,5 м2. 

У коледжі створені відповідні соціально-побутові умови для проживання, 

медичного обслуговування, фізичного виховання та харчування студентів та 

викладачів. 

В коледжі є гуртожиток на 408 місць, побудований у 1978 році. Кухні 

обладнані електричними плитами (34 шт.) для приготування їжі та 

мікрохвильовими печами (18 шт.). До послуг студентів холодильники (38 шт.), 

телевізори (43 шт.), пральні машини. Здійснено заміну ліфту. 

Всі студенти, що проживають у гуртожитку, забезпечені м’яким і твердим 

інвентарем (ліжко, матрац, тумбочка, шафа, подушка), є по 2 комплекти 

постільної білизни на кожного.   
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У гуртожитку є читальна зала на 10 місць, кабінет обчислювальної 

техніки на 9 робочих місць з доступом до Інтернету, в кожній секції – хол для 

групових занять, вільний доступ до Інтернету. Всі студенти, які цього 

потребують, забезпечуються гуртожитком. 

Їдальня коледжу розрахована на 240 місць.  Їдальня повністю забезпечена 

необхідними меблями, інвентарем, посудом. Працює кафе у навчальному 

корпусі та в гуртожитку. 

За звітний період у Коледжі  створено міцну сучасну матеріально-

технічну комп’ютерну базу. Тільки за останній 2018 рік  закуплено  два класи 

планшетних комп’ютерів, сервер для розміщення навчальних матеріалів та 

проведення олімпіад та конкурсів з програмування, закуплено програмне 

забезпечення на суму більш ніж 150 тис. грн. Здобувачам освіти надається  

On-line доступ до з усіх комп’ютерних місць в аудиторіах та вільний Wi-Fi 

доступ до Інтернету в усіх навчальних корпусах та в гуртожитку. 

Для забезпечення доступу до Інтернету коледж має дві оптоволоконні 

лінії в навчальних корпусах (швидкість обміну даних підвищена до 100 Мб за 

секунду), оптоволоконну лінію в гуртожитку (20 Мб/с) та виділену лінію в 

ДЗОВ «Ерудит» (10 Мб/с). До послуг студентів 260 комп’ютерів (з них 153 зі 

строком експлуатації не більше 8 років) в навчальних лабораторіях, кабінетах, 

читальному залі та гуртожитку. Це складає 12 комп’ютерів зі строком 

експлуатації не більше 8 років на 100 студентів, що відповідає нормативу. 

Загальна ж комп’ютерна база коледжу складає більше 310 комп’ютерів. 

Бібліотека як структурний підрозділ коледжу здійснює бібліотечно- 

інформаційну підтримку освітньої, науково-методичної, виховної роботи 

коледжу. Бібліотека  складається з підрозділів: абонемент, читальна зала  

(кількість посадкових місць  -  90), читальна зала гуртожитку (кількість 

посадкових місць -  10), книгосховище, бібліотека НОК «Ерудит». 

Книжковий фонд складає 72443 примірників і щорічно поповнюється 

навчальною та художньою літературою. За 2018 рік до бібліотеки надійшло 

2389 примірників, переважну кількість яких складають підручники та навчальні 

посібники.  Читальна зала забезпечена довідковою літературою та фаховими 

періодичними виданнями. У  2018 році передплачено 62 назви газет та 

журналів, на 2019 рік – 64 назви передплатних  видань. 

У бібліотеці створено електронну базу користувачів, налагоджено  

автоматизоване бібліотечне обслуговування  та автоматизована видача 

підручників. Користувачам бібліотеки відкрито доступ до Wi-Fi, до 

електронного каталогу та власних електронних формулярів через мережу 

Інтернет. 

Роботу бібліотеки коледжу забезпечує 19 комп'ютерів, підключених до 

мережі Інтернет, 5 принтерів, 4 сканера (в т.ч. 2 ручних), мультимедійна дошка, 

проектор, комплект акустичної системи, магнітофон. 
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Маючи вихід до мережі Internet, бібліотека використовує електронні 

ресурси інших бібліотек, що дозволяє розширити можливості документного 

задоволення інформаційних потреб, пов’язаних із самостійною роботою 

студентів. 

До послуг студентів спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* актова 

зала 479 м2,  зала для занять ритмікою та хореографією, їдальні та буфети  

500,6 м2 , медичний пункт.  

Матеріально-технічна база постійно поновлюється, щорічно проводиться 

поточний і капітальний ремонти навчальних приміщень, коридорів.  

В останні роки колектив закладу працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази та забезпечення на сучасному рівні робочого місця 

викладача й студента, над створенням сучасного інтер’єру навчальних та 

соціально-побутових приміщень. 

Висновок. Експертна комісія засвідчує, що подана у звіті самоаналізу 

інформація щодо матеріально-технічного забезпечення спеціальності 

5.01020101 Фізичне виховання* відповідає реальному стану справ. У коледжі 

створені відповідні соціально-побутові умови для проживання, медичного 

обслуговування, фізичного виховання,  харчування студентів та викладачів, 

що повністю відповідає умовам ліцензування та акредитації. 

 

7. Якість підготовки і використання фахівців  

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 

 

Показники успішності 

Освітня діяльність коледжу з підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.01020101 Фізичне виховання* здійснюється у повній 

відповідності з навчальним планом. Результати контролю знань за наслідками 

екзаменаційних сесій свідчать, що студентам надається достатній рівень 

теоретичних знань і практичних навичок згідно з дисциплінами навчального 

плану. З наведених даних абсолютна успішність складає 100%, а якість знань 

59,5%. Під час проведення акредитаційної експертизи комісія провела 

комплексні контрольні роботи на 3-4 курсах спеціальності 5.01020101 Фізичне 

виховання* з дисциплін циклів: 

 гуманітарної та соціально-економічної підготовки (Українська мова за 

професійним спрямуванням); 

 природничо-наукової підготовки (Педагогіка); 

 професійної та практичної підготовки (методика виховної роботи, 

теорія і методика фізичного виховання, методика фізичного виховання 

в спеціальних медичних групах, спортивні ігри з методикою навчання, 

настільний теніс з методикою навчання). 

 

 

 



22 

Голова експертної комісії   В.М. Осіпов 
 

 

Результати експертної перевірки характеризувалися такими показниками: 

 з  дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 

абсолютна успішність – 100%, якість підготовки – 65,2%; 

 з дисциплін  природничо-наукової підготовки: 

абсолютна успішність –  100% якість підготовки – 59,1%; 

 з  дисциплін професійної і практичної підготовки: 

абсолютна успішність –100%, якість підготовки – 57,1%. 

Результати виконання контрольних робіт студентами спеціальності 

5.01020101 Фізичне виховання* наведено в додатку до експертних висновків. 

Аналіз виконання комплексних контрольних робіт показав, що рівень 

знань студентів засвідчує у цілому достатній рівень і відповідає нормативним 

вимогам. Відхилення результатів аналізу навчальних досягнень студентів під 

час експертної перевірки від результатів самоаналізу закладу в цілому 

знаходяться в межах нормативних вимог, про що свідчить порівняльна і 

зведена відомості результатів виконання комплексних контрольних робіт. 

 

Якість виконання курсових робіт 

У процесі акредитаційної експертизи вибірково перевірено якість 

виконання курсових робіт. Аналіз супровідної документації, рецензій 

керівників курсових робіт, протоколів захисту засвідчив, що тематика постійно 

поновлюється, структура і зміст відповідають необхідним вимогам. Більшість 

курсових робіт має достатнє теоретичне обґрунтування, практичний матеріал, 

включає науковий апарат, власні дослідження, їх статистичну обробку, 

відповідає вимогам, що висуваються до такого виду дослідницької роботи 

студентів. 

 

Якість звітів про практику 

Достатній рівень підготовки студентів спеціальності 5.01020101 Фізичне 

виховання* підтверджують результати проходження педагогічної практики. 

Аналіз характеристик студентів із баз практики, звітів студентів і методистів з 

практики дають можливість зробити висновок про високий рівень підготовки 

щодо організації та проведення освітнього процесу в сучасній школі. Комісія 

позитивно оцінює систему організації професійно-практичної підготовки 

загалом, наступність різних видів практики, відповідність мети, завдань, змісту 

вимогам сучасної школи та навчальному плану підготовки фахівців означеного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 

Якість державної підсумкової атестації 

Експертами проаналізовано результати державних екзаменів зі 

спеціальності, які у 2015/2016 н.р. склали 29 випускників; у 2016/2017 н.р. – 27 

випускників; у 2017/2018 н.р. – 27 випускників. 
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Підготовка студентів до державних екзаменів з педагогіки та теорії і 

методики фізичного виховання, додаткової спеціалізації забезпечена пакетом 

навчально-методичних матеріалів, розглянутих і затверджених у встановленому 

порядку. У 2015/2016 н.р. якісний показник склав – 69%, у 2016/2017 н.р. – 

70,8%, у 2017/2018 н.р. – 61,5%. 

Як засвідчують звіти голів Державних кваліфікаційних комісій, майбутні 

фахівці виявили належну теоретичну і практичну підготовку, на достатньому 

рівні володіють програмовим матеріалом і готові до роботи у сучасних 

закладах освіти. 

Висновок. Експертна комісія відзначає, що рівень знань студентів 

спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* за результатами виконання 

комплексних контрольних робіт, підсумками захисту курсових робіт, 

проходження педагогічної практики та складання державних екзаменів 

відповідають вимогам акредитації. 

 

8. Перелік зауважень (приписів) контролюючих  

органів та заходи для їх усунення 

 

Експертна комісія засвідчує, протягом звітного періоду навчальний 

заклад не перевірявся Державною інспекцією навчальних закладів та 

Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

В ході останньої акредитаційної експертизи спеціальності за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» експертна комісія встановила 

що програма освітньої діяльності, навчально-методичне, інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення підготовки спеціальності в цілому 

відповідає встановленим ліцензійним вимогам і забезпечує державну гарантію 

якості вищої освіти. 

Водночас комісія висловила зауваження і пропозиції, які не вплинули на 

рішення про акредитацію, але врахування яких сприятиме поліпшенню 

підготовки фахівців зазначеної спеціальності: 

− продовжувати зміцнювати матеріально-технічну базу навчального 

закладу; 

− ширше впроваджувати сучасні інформаційні технології у навчальний 

процес, забезпечивши його ліцензійними програмами та розробками 

викладачів; 

− активізувати наукову діяльність предметних (циклових) комісій 

викладачів фізичного виховання, поглибити їх співпрацю з кафедрами 

Глухівського державного педагогічного університету ім. Олександра 

Довженка; 

− поповнити бібліотечний фонд училища навчально-методичною 

літературою з фахових дисциплін; 

− для покращення вивчення медико-біологічних дисциплін забезпечити 

навчальний процес сучасними приладами та обладнанням. 
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З метою реалізації цих пропозицій було вжито такі заходи: 

− у Коледжі систематично поповнюється база спортивного інвентаря та 

обладнання, придбано 2 комп’ютери, принтер, збірні команди 

забезпечені спортивною формою; 

− кафедра теорії і методики фізичного виховання має 5 комп’ютерів, 3 

принтери, 1 проектор, які мають ліцензійне програмне забезпечення, 

семестрові та державні екзамени проводяться з використанням 

сучасних інформаційних технологій; 

− викладачі та студенти кафедри теорії і методики фізичного виховання 

беруть активну участь у науково-практичних конференціях, 5 

конференцій відбулися у  Кременчуцькому педагогічному коледжі, 

підтримуються та засновуються зв’язки з ЗВО ІІІ-ІV рівнів 

акредитації; 

− бібліотечний фонд Коледжу систематично поповнюється навчально-

методичною літературою, викладачами коледжу видано 14 

методичних посібників, 10 курсів лекцій, підготовлено 48 науково-

популярних  і дискусійних публікацій з професійної тематики; 

− для покращення вивчення медико-біологічних дисциплін придбано 

велоергометр, спірограф, тонометр. 

На основі рекомендацій МОН, інших нормативних актів з організації 

діловодства в коледжі розроблена система навчальної та службової 

документації, активно впроваджується електронний документообіг.  

Значна робота проведена і по удосконаленню навчально-методичних 

комплексів дисциплін відповідно до ліцензійних вимог, в тому числі й з 

дисциплін додаткових спеціалізацій. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що навчальним закладом 

враховано зауваження попередньої акредитаційної експертизи та усунено 

вказані недоліки. 
 

 

9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи  

поданих до МОН акредитаційних матеріалів 

 

1. Відсутня інформація про забезпечення викладачем дисциплін: «Основи 

правознавства», «Основи економічної теорії», «Екологія», «Психологія», Етика 

і естетика». 

Відповідь: Інформація про включення цих дисциплін до навантаження 

викладачів подана у таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній 

процес за освітньо-професійною програмою «Фізична культура»  спеціальності 

5.01020101 Фізичне виховання* 

№ 

з/

п 

Найменуван

ня 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменува

ння посади 

(для 

сумісників 

– місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменуванн

я наукової 

спеціальност

і, тема 

дисертації, 

вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальніс

тю) 

присвоєно 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

П
р

и
м

іт
к
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  Основи 

правознав-

ства (16) 

Каменський 

Володимир 

Григорович 

Викладач  Київський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. О.М. 

Горького, 1985р.;  

«Історія»; 

вчитель історії і 

суспільствознав-

ства середньої 

школи 

- Полтавський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти ім. М. В. 

Остроградського

; Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

ПО 

22518134/0250-

19; тема 

«Ефективне 

використання 

інтерактивних 

технологій 

навчання на 

заняттях з 

правознавства; 

20.01.2019р. 

9 
13 
15  
16 
17 

2.  Екологія 

(12) 

Лихман  

Максим  

Сергійович 

Викладач  Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет ім. В.Г 

Короленка,     

2006р.; 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Географія 

та історія»; 

учитель географії, 

історії та основ 

економіки, 

організатора 

краєзнавчо-

- Полтавський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

ім.М.В.Остро-

градського; 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПВ 150738; 

тема «Складові 

комунікативної 

компетентності 

.9;  

15; 

16; 
17 
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туристичної роботи педагога як 

запорука 

ефективності 

педагогічного 

спілкування зі 

студентами на 

заняттях з 

екології»; 

08.02.2016р. 

3.  Етика 

естетика 

(12) 

Лихман  

Максим  

Сергійович 

Викладач  Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет ім. В.Г 

Короленка,     

2006р.; 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Географія 

та історія»; 

учитель географії, 

історії та основ 

економіки, 

організатор 

краєзнавчо-

туристичної роботи 

- Полтавський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

ім.М.В.Острогра

дського; 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПВ 150738; 

тема «Складові 

комунікативної 

компетентності 

педагога як 

запорука 

ефективності 

педагогічного 

спілкування зі 

студентами на 

заняттях з 

екології»; 

08.02.2016р. 

9;  

15 

16 

17 

4.  Психологія 

(54) 

Московець 

Людмила 

Павлівна 

Асистент 

кафедри 

педагогіки та 

психології 

початкової 

освіти 

Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет ім. В.Г 

Короленка, 2005 р. 

« Психологія» 

Магістр практичної 

психології, 

викладача 

психології 

 Мультимодаль-

на інтервізація 

для психологів, 

які працюють з 

особами та 

сім’ями в 

складних 

життєвих 

обставинах; 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М.П. 

Драгоманова 

Сертифікат (16 

год.) 

Нова українська 

школа 

Сертифікат (60 

год.) 

Онлайн – курс 

для вчителів 

початкової 

школи 

18.05.2018р.; 

01.03.2018р.; 

  

13 

15

16 

18 
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Львівський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Сертифікат (30 

год.) 

IV Львівська 

фестиваль 

гуманної 

педагогіки 

08-10.06.2018р. 

5.  Основи 

економічної 

теорії (24) 

Ситюк  

Роман 

Олександро-

вич 

Викладач  Полтавський 

державний 

педагогічний 

університет ім. В.Г 

Короленка,     

2002р.; 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Історія та 

основи економіки»; 

вчитель історії та 

основ економіки 

- Полтавський 

обласний 

інститут після 

дипломної 

педагогічної 

освіти ім. М.В. 

Остроградського

; Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПВ 105361; 

тема «Ділова гра 

як універсальний 

методи 

навчання»; 

02.11.2014р.;  

Навчання в 

аспірантурі за 

спеціальністю 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені 

В.Г.Короленка 

(Наказ про 

зарахув. №31 від 

29.08.2017) 

9; 

15 

16 

17 

 

2. З’ясувати фахову відповідність викладача Крівченко О.І. до дисципліни 

«Культурологія», Брусенко М.М. – Основи філософських знань 

(релігієзнавство) 

Відповідь: Крівченко Ольга Іванівна, закінчила Полтавський державний 

педагогічний інститут в 1976 році за спеціальністю «Російська мова та 

література», викладає дисципліну Культурологія понад 15 років, двічі 

проходила підвищення кваліфікації при Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В.Г. Короленка з дисциплін, що викладає. 

Відповідно до пунктів 3.26 та 4.10 Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 № 930 
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(із змінами внесеними наказом МОН № 1135 від 08.08.2013) вважається такою, 

що працює за спеціальністю. 

Брусенко Марина Михайлівна закінчила Полтавський державний 

педагогічний університет ім. В.Г Короленка, 2005р.; «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія»; вчитель історії та правознавства. Викладає 

дисципліну «Основи філософських знань (релігієзнавство), двічі проходила 

підвищення кваліфікації у Полтавському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського з дисциплін, що викладає.. 

Відповідно до пунктів 3.26 та 4.10 Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом МОНУ від 06.10.2010 № 930 

(із змінами внесеними наказом МОН № 1135 від 08.08.2013) вважається такою, 

що працює за спеціальністю. 

3. В поданих матеріалах відсутня інформація про загальну площу 

приміщень, що використовуються у навчальному процесі згідно додатку 4 

Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187.  

Відповідь: Інформація про загальну площу приміщень, що 

використовуються у навчальному процесі згідно додатку 4 Ліцензійних умов 

Постанови КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187 помилково з технічних 

причин не була включена до акредитаційної справи. Ця інформація наведена у 

таблиці 5. 

Таблиця 5 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються 

 у навчальному процесі 
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Полтавська 

обл.,  м. 

Кременчук, 

вул. Лізи 

Чайкіної, 33 

Територіальні 

громади сіл, 

селищ і міст  

Полтавської 

області в  особі  

Полтавської 

обласної  ради 

10356,2  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав та нерухоме 

майно про 

реєстрацію прав та 

їх обтяжень 

№ 34712548 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

+ + + 
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Полтавська 

обл.,  м. 

Кременчук, 

проспект 

Свободи 36-А, 

гуртожиток 

Територіальні 

громади сіл, 

селищ і міст  

Полтавської 

області в  особі  

Полтавської 

обласної  ради 

 

 

 

4964,9  

Витяг з 

Державного 

реєстру речових 

прав та нерухоме 

майно про 

реєстрацію прав та 

їх обтяжень    

№ 34719845 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

+ + + 

Полтавська 

обл.,  

Кременчуцький 

район с. 

Потоки, ДЗОВ 

«Ерудит» 

Територіальні 

громади сіл, 

селищ і міст  

Полтавської 

області в  особі  

Полтавської 

обласної  ради 

 

 

 

3100,2  

 

Інформаційна 

довідка з 

Державного 

реєстру речових 

прав на нерухоме 

майно № 69393072 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

Н
ем

ає
 п

о
тр

еб
и

 

+ + + 

 Всього 18421,3         

 

4. Звертаємо увагу, кількість студентів які виконували ККР не 

відповідають даним ЄДЕБО. 

Відповідь: До написання комплексних контрольних робіт були залучені 

всі студенти третіх та четвертих курсів (за виключенням відсутніх з поважних 

причин) з усіх циклів дисциплін навчального плану, що відповідає 

акредитаційним вимогам. 

Висновок. Отримані під час попередньої перевірки зауваження 

прийняті до уваги, адміністрацією, методичною службою, професорсько-

викладацьким складом проведено належну роботу щодо їх усунення.  
 

10. Загальні висновки і пропозиції 

 

Розглянувши матеріали акредитаційної справи із спеціальності 

5.01020101Фізичне виховання* у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені 

А.С. Макаренка та перевіривши на місці діяльність Коледжу, експертною 

комісією Міністерства освіти і науки України встановлено, що програма 

освітньої діяльності та умови її здійснення (кадрове, навчально-методичне, 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення) щодо підготовки фахівців 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» в цілому 

відповідають встановленим нормам і забезпечують державну гарантію якості 

освіти. 

Експертна комісія вважає за доцільне надати керівництву 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка рекомендації, що 

не впливають на загальний позитивний висновок експертної комісії, але 

сприятимуть удосконаленню освітньо-виховної діяльності коледжу, 

поліпшенню якості підготовки фахівців, а саме: 

1) посилити роботу щодо методичного забезпечення фахових дисциплін 

розробкою авторських україномовних навчальних посібників 

викладачами випускової кафедри та предметних циклових комісій; 
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2) активізувати діяльність викладачів фахових дисциплін до 

проходження стажування не тільки в Україні, а й за її межами; 

3) посилити роботу професорсько-викладацького складу Коледжу щодо 

публікації наукових праць у виданнях, які включені до 

науковометричних баз, рекомендованих МОН України; 

4) продовжити роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів зі 

спеціальності «Фізична культура і спорт» для забезпечення 

ліцензійних вимог до кадрового складу підготовки молодших 

спеціалістів та бакалаврів на перспективу. 

На підставі вищесказаного експертна комісія Міністерства освіти і науки 

України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 

5.01020101 Фізичне виховання* у Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С. Макаренка. 

 

24 квітня 2019 року 

 

 

Голова експертної комісії:                                           В.М. Осіпов  

кандидат наук з фізичного  

виховання та спорту, доцент,  

завідувач кафедри фізичного  

виховання Бердянського державного  

педагогічного університету  

 

Експерт:           О.М. Чорнодуб 

голова циклової комісії з фізичного 

виховання Державного вищого  

навчального закладу «Дніпровський  

коледж залізничного транспорту та  

транспортної інфраструктури», 

викладач вищої категорії  

 

З висновками ознайомлений:                                          І.В. Гальченко 

в.о. директора Кременчуцького  

педагогічного коледжу 

імені А.С. Макаренка, 

Заслужений працівник освіти України    
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Порівняльна таблиця  
виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

пов’язаної з підготовкою здобувачів вищої освіти спеціальності 
5.01020101Фізичне виховання* у Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С. Макаренка 
 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу)за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст 

Нормативний 

рівень 

Фактичний 

рівень 
Відхилення 

1 2 3 4 

1. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

1.1 Науково-педагогічні та наукові 

працівники, які здійснюють освітній процес: 
   

1) мають стаж науково-педагогічної 

(педагогічної)  діяльності понад два роки 
+ + 

відповідає 

нормативу 

2) мають рівень наукової та професійної 

активності, який засвідчується виконанням 

не менше чотирьох видів та результатів з 

перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних 

умов 

+ + 
відповідає 

нормативу 

1.2. Група забезпечення спеціальності    

1) складається з науково-педагогічних або 

наукових працівників, які працюють у 

закладі освіти за основним місцем роботи 

+ + 
відповідає 

нормативу 

2) мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності 
+ + 

відповідає 

нормативу 

3) не входять (входили) до жодної групи 

забезпечення 
+ + 

відповідає 

нормативу 

4) кількість членів групи з розрахунку, що на 

одного її члена припадає не більше 30 

здобувачів вищої освіти (набирає чинності з 

01.09.2019 року) 

4 4 
відповідає 

нормативу 

5) частка тих, хто має науковий ступінь 

та/або вчене звання (до 1 вересня 2019 р. з 

урахуванням педагогічних працівників, які 

мають вищу категорію) становить у 

відсотках до загальної кількості членів групи 

забезпечення  

20 50 +30 

6) частка тих, хто має науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора 
- - 

немає 

потреби 

1.3. Наявність трудових договорів (контрактів) 

з усіма науково-педагогічними (науковими) 

працівниками та наказів про прийняття їх на 

роботу 

+/+ +/+ 
відповідає 

нормативу 

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 

2. Матеріальна база 2,4 5,19 +2,79 
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Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу)за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст 

Нормативний 

рівень 

Фактичний 

рівень 
Відхилення 

1 2 3 4 

2.1 Площа навчальних приміщень для 
проведення освітнього процесу (м2на 
одного здобувача освіти з урахуванням не 
більше трьох змін навчання 

2.2. Загальна площа навчальних приміщень 
закладу 

Більше 2000 6377,3 +4377,3 

2.3. Доступність навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та 
іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і 
стандартів 

+ + 
відповідає 
нормативу 

2.4. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, що необхідні 
для виконання освітніх програм 

+ + 
відповідає 
нормативу 

2.5. Забезпеченість навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій) 

30 48 +18 

2.6. Забезпеченість гуртожитком здобувачів 
вищої освіти, відсотків від тих, хто потребує 

100 100 
відповідає 
нормативу 

3. Інформаційне забезпечення. Наявність:    

1) вітчизняних та закордонних фахових 
періодичних видань відповідного або 
спорідненого спеціальності профілю у 
бібліотеці закладу освіти 

2 14 +12 

2) офіційного веб-сайта закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про 
його діяльність 

+ + 
відповідає 
нормативу 

3) доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю 

+ + 
відповідає 
нормативу 

4. Соціально-побутова інфраструктура, 
наявність : 

   

1) бібліотеки, у тому числі читальної зали 
+/+ +/+ 

відповідає 
нормативу 

2) медичного пункту 
+ + 

відповідає 
нормативу 

3) пунктів харчування, , спортивної зали, 
стадіону та/або спортивних майданчиків 

+ + 
відповідає 
нормативу 

4) актової чи концертної зали 
+ + 

відповідає 
нормативу 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків 
+ + 

відповідає 
нормативу 

5. Навчально-методичне забезпечення,    
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Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу)за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст 

Нормативний 

рівень 

Фактичний 

рівень 
Відхилення 

1 2 3 4 

наявність: 

1) затверджених в установленому порядку 
освітніх (освітньо-професійних, освітньо-
наукових, освітньо-творчих) програм, 

+ + 
відповідає 
нормативу 

2) навчальних планів та пояснювальної 
записки до них 

+ + 
відповідає 
нормативу 

3) робочих програм з усіх навчальних 
дисциплін навчальних планів 

+ + 
відповідає 
нормативу 

4) програм з усіх видів практичної 
підготовки 

+ + 
відповідає 
нормативу 

5)комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної 
дисципліни  

+ + 
відповідає 
нормативу 

6) комплексів методичних матеріалів для 
проведення підсумкової атестації здобувачів 
вищої освіти 

+ + 
відповідає 
нормативу 

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  
1. Кількість здобувачів вищої освіти на певній 
спеціальності та рівні вищої освіти повинна 
становити не менше 50 відсотків відповідного 
ліцензованого обсягу. 

+ + 
відповідає 
нормативу 

 

24.04.2019 року 
 
Голова експертної комісії:         В.М. Осіпов 
кандидат наук з фізичного  
виховання та спорту, доцент  
завідувач кафедри фізичного  
виховання Бердянського державного  
педагогічного університету,  
 
Експерт:          О.М. Чорнодуб 
голова циклової комісії з фізичного 
виховання Державного вищого  
навчального закладу «Дніпровський  
коледж залізничного транспорту та  
транспортної інфраструктури», 
викладач вищої категорії  
 
З висновками ознайомлений:                                         І.В. Гальченко 
в.о. директора Кременчуцького  
педагогічного коледжу 
імені А.С. Макаренка, 
Заслужений працівник освіти України    
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Порівняльна таблиця  

дотримання акредитаційних вимог провадження освітньої діяльності, 

пов’язаної з підготовкою здобувачів вищої освіти спеціальності 5.01020101 

Фізичне виховання* у Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С. Макаренка 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнеммолодший 

спеціаліст 

Нормативний 

рівень 

Фактичний 

рівень 
Відхилення 

1 2 3 4 

Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії 

якості вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних дисциплін, 

години, форми контролю, % 

100 100 
відповідає 

нормативу 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 
100 100 

відповідає 

нормативу 

1.3. Чисельність науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, що 

обслуговують спеціальність і працюють у 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи, які займаються вдосконаленням 

навчально-методичного забезпечення, 

науковими дослідженнями, підготовкою 

підручників та навчальних посібників, % 

100 100 
відповідає 

нормативу 

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, % 
90 100 +10 

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» i «4»), % 
50 65,2 +15,2 

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 

(оцінки «5» i «4»), % 
50 59,1 +9,1 

2.3. Рівень знань студентів 

зіспеціальної(фахової) підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 
90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» i «4»), % 
50 57,1 +7,1 

3. Організація наукової роботи    

3.1. Наявність у структурі навчального - - відповідає 
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Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнеммолодший 

спеціаліст 

Нормативний 

рівень 

Фактичний 

рівень 
Відхилення 

1 2 3 4 

закладу наукових підрозділів нормативу 

3.2. Участь студентів у науковій роботі 

(наукова робота на кафедрах та в 

лабораторіях, участь в наукових 

конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

- + + 

    

 

24.04.2019 року 

 

Голова експертної комісії:        В.М. Осіпов 

кандидат наук з фізичного  

виховання та спорту, доцент  

завідувач кафедри фізичного  

виховання Бердянського державного  

педагогічного університету,  

 

Експерт:         О.М. Чорнодуб 

голова циклової комісії з фізичного 

виховання Державного вищого  

навчального закладу «Дніпровський  

коледж залізничного транспорту та  

транспортної інфраструктури», 

викладач вищої категорії  

 

З висновками ознайомлений:                                       І.В. Гальченко 

в.о. директора Кременчуцького  

педагогічного коледжу 

імені А.С. Макаренка, 

Заслужений працівник освіти України   
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РЕЗУЛЬТАТИ  

виконання комплексних контрольних робіт студентами спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання* 
у період роботи експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
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І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням  

 
5.01020101 

Фізичне 

виховання* 

Ф-31 30 29 96,7 3 10 16 55,2 10 34,5 - - 100 65,2 100 66,7 

Разом з циклу           - - 100 65,2 100 66,7 

ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

2. Педагогіка  
5.01020101 

Фізичне 

виховання* 

Ф-41 24 22 91,7 2 9,1 11 50 9 40,9 - - 100 
59,

1 
100 58,3 

           Разом з циклу      
 
 

       100 59,

1 
100 58,3 

ІІІ. Цикл професійної та практичної  підготовки 

3. 
Методика виховної 

роботи  

 

5.01020101 

Фізичне 

виховання* 

Ф-31 30 30 100 3 10 14 46,7 13 43,3 - - 100 56,7 100 55,2 

4. 
Теорія і методика 

фізичного виховання 

5.01020101 

Фізичне 

виховання* 

Ф-41 24 24 100 1 4,2 13 54,2 10 41,6 - - 100 58,4 100 58,4 

5. 
Методика фізичного 

виховання в спеціальних 

медичних групах  

5.01020101 

Фізичне 

виховання* 

Ф-41 24 22 91,7 1 4.5 11 50 10 45,5 - - 100 54,5 100 58,3 
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