
висновки

експертноТ KoMicii за результатами проведення черговоТ акредитацiЙноi
експертизи напряму пiдготовки б.010104 <Професiйна ocBiTa>> за профiлем

пiдготовки <<Транспорт>> освiтнього ступеня <<Бакалавр>> галузi знань
0l0I <Педагогiчна ocBiTa>> у Щрогобицькому державному педагогiчпому

унiверситетi iMeHi IBaHa Франка

Вiдповiдно до Положення про акредитацiю вищих навч€Lпьних закладiв i
спецiальностей у вищих навчаJIьних закJIадах та вищих професiйних училищах
вiд 09.08.200l р. Nч 978 (зi змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМУ Ng
l l 24 вiд З l. l 0.20 l 1 р. та Nч 801 вiд 1 5.08.20l2 р.), та наказу МОН Украiни за JФ
885-л вiд 22 травня 2018 року експертна комiсiя MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни у складi:

Руленка Миколи Васильовича - кандидата педагогiчних наук, доцента,
доцента кафедри основ професiйного навчання Киiвського нацiонального
унiверситету будiвництва i архiтектури (голова KoMicii);

Россолова Олександра Вiкторовича - кандидата технiчних наук, доцента,
доцента кафедри транспортних систем i логiстики Харкiвського нацiонального
унiверситету мiського господарства iMeHi О.М. Бекетова;

розглянула поданi матерiали та провела безпосередньо на мiсцi з
30.05.2018 р. по 01,06.2018 р. перевiрку процесу та якостi пiдготовки фахiвцiв

<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> у .Щрогобицькому державному педагогiчному
унiверситетi iMeHi IBaHa Франка.

У прочесi анаJIiзу:

- вивчено матерiали самоаналiзу напряму пiдготовки
к1-Iрофесiйна ocBiTa (Транспорт)>, що акредитуеться;

- перевiрено установчi документи, якi пiдтверджують загальнi
про !,рогобицький державний педагогiчний унiверситет iMeHi IBaHa Франка;

- здiйснено аналiз виконання студентами комплексних контрольних
з дисциплiн гуманiтарноi та соцiально-економiчноi, природничо-

освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня <Бакалавр> напряму пiдготовки 6.010104

6.0 l01 04

вiдомостi

робiт
HayKoBoi, професiйноi та практичноi пiдготовки;

- перевiрено матерiально-технiчну базу навчzLпьних примiщень,
кабiнетiв, лабораторiй, навчально-виробничих маЙстерень, якi
використовуються у пiдготовцi фахiвцiв напряму пiдготовки 6.0l0l04
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)>;

- проаналiзовано стан навчально-методичного забезпечення освiтнього
процесу, органiзацiТ навчальноi, методичноi, виховноi роботи;

- проаналiзовано стан кадрового забезпечення освiтньоi дiяльностi;
- проведено наради з керiвництвом, спiвбесiди з працiвниками та

студентами унiверситету.

Голова експерmноt KoMicii PydeHKo М. В.
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l. Загальпа характеристика Щрогобицького державного
rrедагtrгi.lного унiверсиr ету iMeHi IBaHa q)paHtc:r i напряму

пiдготовки б.0l0l04 <Професiйна ocBir rt (ТраIIспорт)>

!рогобицький лержавний педаг,огiчний унiверситет iMeHi IBaHa Франка
створений у TpaBHi 1940
Народних KoMicapiB УРСР
iнсти,t,ут реорганiзовано в

J\! 2733 вiд 25.10.195l р.).

року як учительський iгtститут (Постанова Ради
,ф 46l вiл l5,04,1940 р.). У 1952 роцi yr1111.n"."*""
педагоl,iчниl'i (Постанова Ради MirricTpiB УРСР

У l954 poLti йоплу присво(,lIо irл'я IBatla Франка. У
лютому l960 року до Дрогобицького педiнс1,I1,гyl,у imteHi lBaHa Франка
присднано Львiвський педiнститут. У BepecHi l998 року на базi педiнстиryry
створено !рогобичький державний педагогiчний 1.нiверситет iпleHi IBaHa
Франка (Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Nc l3ti2 вiд 04.09.1998 р.).

Унiверситет пiдпорядкований MiHicTepcTBy ocBi,r,tl i науки Украiни, форма
власностi - державна; свiдоцтво про дер)(авну ресс,r,lliutiю юридичttоТ особи серiя
А00 ЛЬ З7358З, iдентифiкацiйний код 02|254З8, дата проведення державноi
реестрачiТ 21.12.1998 р. Унiверситет внесений MiHicTellcTBorrr юстицii УкраiЪи до
единого державного ре€стру юридичних осiб та (liзичних осiб-пiдприемцiв
(витяг вiл 17.12.20l 5 р. за Лл2154527З).

статут !рогобичького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa
Франка прийнято коrltРеренчiсю тр\/. к)вого колеItтив\ ]9.04.20l5 р., затверджено
наказом MiHicTepcTBa освiги i науки УкраТни вiд 25.06.20l5 р. за _М,r 676.

Юридичними пiдставами для здiйснення ocBiTHboi дiяльнсlстi с:
вiдомостi щодо здiйснення ocBiTHboT дiяльнос,r,i у сферi вищоТ освiти,

затвердженi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 12 липня 20117 р.
Л! 149-rr та доповненi наказом Bi.l 2l грулня 2017 р. ,]Yч 491-л (рiшення
Лiцензiйr;оТ KoMiciT MiHicTepcTBa ocBiTtt i науки Уlt1lltТни вiд 2l грулня 2017

року), сертифiкати про акредитачi ю спецiал ьностей.
Сьогоднi у cTpyKrypi унiверситету дiють чtlтирlt н аIJчаJl ь Ho-HayKoBi

iнститути (iнститут фiзики, математики, економiки r,a iнновацiйr,rих технологiй;
iнституr, iноземrlих MoBi iHcтlITуT мvзичного мистецтва; iнститl,т фiзичноi
культ) ри i здоров'я), 5 (lакультеr,iв (бiологt1-1I1llлроднлtчий, iсторичний,
соцiа,rьно-гуманiтарний, фi.пологiчниl"r. факультет tlotlaTKoBoi 1,а мистецькоi
освiти), IleHTp пiслялипломноi освiти га доун iверсит,етс ькоi пiдготовltи.

Унiверситет здiйснюс пiдготовку фахiвцiв з 12 галузейr зr-rань за 4l
спецiальнiстю, з яких 25 акредитtlванi за IV рiвнепl акредитачii, 9 - за II

рiвнепr,7 - неа крс.tитован i,

13 унiверсиr,е,t,i навчасться 475_1 студенти (2972 - на деlIнiй формi
навчання, 178l - на ,lаочнiй 

формi),
Вiдкрито докторантуру зi 7 спецiальностей. [} унiверситетi проходять

пiдготовку 14 докторантiв, з них: 10 осiб - за дер)кавним замовлеItням, 4 - за
кошти фiзичних i юрлrдичних осiб.

В аспiранr,урi rtавчаеr,ься l30 аспiрантiв, ,] l{1.1\ 33 особlr навчаеться за
кошти фiзичних та Iоридичних осiб: 14 - злобува.riв, з них 5 - за кошти

фiзичних та юридичних осiб)

Го.лова е кс пер m н oi' колt i с i'i Pydetжtl М. В.
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На 36 кафелрах унiверситету освiтнiй процес забезпечую,гь 552 науково-
педагогiчних працiвники, з них 522 (94,6 %) на постiйнiй ocHoBi i 30 (5,4 %) - за
сумiсниltтвом. Серел постiйного склад),- 58 локторiв наук. про(lесорiв (l1,1 %
вiл ycix штатних науково-педагогi.tttих прачiвникiв.1, З26 кандидатiв наук,
доцентiв (62,5 % вiд 1,cix штатних науково-педагогiчlrих прачiвникiв). Вiдомостi
про якiсний i кiлькiсний склад кафедр унiверситету, якi ,lабезlIечують навчальний
процес зi спецiальностi, наведенi у таблиui 4.

Загальна плоша Bcix примiщень, що викор}lстовуютьсrl в ocBiTHboMy
процесi, стilновить 5152з,7 кв. MeTpiB (50598,8 кв. MeTpiB - власна, 924,9
кв. MeTpiB - орендована), навча_ltьна ллоша - l3З78.9 кв, lte,lpiB ( 12991,2 кв.
MeTpiB - власна, 387,7 кв. MeTpiB - орендована).

Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 7 :rипня 20lб року за
Л! 29З-К ректором flрогобиuького дер)Itавного педагогiчного унiверситеry iMeHi
IBaHa Франка признаrIено доктора фiлософських HavK, rrрофесора Скотку Надiю
Володимирiвну.

Таблuця I
зАгАльнА хАрАктЕрист1,1 кА

,Щрогобичького дер?liавtIого пелltгогi.lного унiверсlt,r,с,гу iпrctli lBarta Франка

ПoKa.llIllKrt дiяльllос l,i

кiл ь k,ic ll i

leHrrlt
(очна)
rPopпla

lrilBtlaIllIя

tIa

Заочна
форма

навчання

l. лiцензований обсяг вищого навчального
зак_rалу (осiб) 45 55

\ l.ч. }i.l DlвlIямIl виш()l осt]lги:

- молодший спецiа"лiст (осiб)

- пеlэший ( бакалавlэс ьки i:r) (осiб ) 3060

- спецiалiст (осiб)

- другий ( шtагiстерськи й ) (осiб) l495
2. Кiлькiсть стулентiв, KypcaHTiB. слухачiв

разом:
29,72 1 781

ч т.ч. за фоомаtrtи навчання:

- денна (очна) (осiб) 2912

- вечiрня (осiб)

-,]аочна,,rистанчiйна (осiб) _ 1781

J. l(iл bKicTb навчаJlыlих груп (олиниrlь) 210 156

4. Кiлькiсть спецiальностей. за яким}l
здiйснюсться пiдготовка фахiвцiв (одиниць),

у т.ч. за рiвнями вищоТ освiти:
4l

- початковий piBeHb (короткий цикл)
- першlий (бакалаврськи й) з8

- спецlал lс-г 0

- другий ( магiстерський) з4

Го,ло ва е кс пер m н r-l'i колt i с ii' PtlёatKo М. В.



fl,elllla
(очна)
форма

Ilавчilння

.}аочна

форма
rIдвч2lння

7. LЗ_qrщщlдевчальнi площi бl,лiветь (кв, м
з них:

- власнi ( кв. pt l2991.2

3 них випускових (одиниць):
Кiлькiсть факул bTeTi в (вiддiлень) (одиниць

* орендованi (кв. м
Навчальнi площi, якi здаються вищим
}{авчал ьним закладоNI в оренду ( кв. м

кiльrtiснi па

показники дiялыlостi

кiлькiсть кафелр (предмеr,trих (циклових)
ком lcl и о jlи нlIць

Пiдготовку, фахiвчiв з напряму пiдготовкlt <Професiйна освiтФ)

розпочато у 200З роцi. З вересня 201l року пiдготовка здiйснюеться за
профiлем <Транспорт> (спецiалiзачiя <Експлуатачiя та ремонт мiсцевого та
автомобiльного транспорту>>), що вiдповiдае перелiк1, про(liлiв. яt<i введенi в
дiю наказом MiHicTepcTBa освiти i начки Украiни за N1.1 вiд 10.01.20 l l р.

Унiверситет здiйснrос пiдготовку фахiвчiв ]п напрямом пiдготовки
б.010l04 <Професiйна ocBiTa (Трансrrорт)> згiдно з "riцензiсrо щодо здiйснення
ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти, затверджсtlою наказоNI MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд 03 травня 2018 р. Лс 554-л.

I-Iавча;tьний процес на першом), (бакалаврськоvrу) piBHi вl,tщоi освiти за
напрямом пiдготовки 6.0l0l04 кПроtРесiйна ocBiтa (TpaHclropr,)> загалом
забезпечуе l5 кафелр унiверситету (таблиця 2). У склалi кафедр 15,5 %
професорiв, докторiв наук, 65, l О/о лочентiв, кандидатitl на1 tt.

Випусковою на напрямi пiлготовки б.0l0l04 <Про<Ресiйна ocBiTa
(Транспорт)> с кафелра технологiчноi та професiйноi освiти. На кафедрi
прачюс 22 викладачi, з них 4 (чотири) доктори Hayrt, проtРесори, l5
(п'ятналчять) каltдидатiв наук, доuентiв. Кафелру оtl()jlюс доктор педагогiчних
наук, професор Оршанський Л.В.

Висновок. Кол,riсiсю встановлено наявнiсть i .rocTo в ilэH iс,гь документiв,
якi забезпечуtоть правовi ocHoBll j(iяльностi ffрогобиuького державного
педагсlгi.tного унiверситегу, iMterri IBaIta Франка щоJl() llадаlIня освi,гttiх послуг з
пiдготовки бакалаврiв за напрямоNl lriдготовки 6.0l0l04 <l1роtРесiйна ocBiTa
(Транспорт)>.

Го.ло ва е кс п е р m н oi' ксlм i с i i' PydeHKo М. В.

4

5.
_{о

-) 1,

6. t0
l3378,9

з87.7
8.

()

9. lttше



Таблuця 2
Склад кафедр i харакгеристика професорсько-викладацького складу,

що працюють на rlапрямi пiдготовки б.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>>

Назва кафе.цри
пвс,
осiб

З них працюють
Ia посr, iйнiй ocHoBi (в т. ч. за сl лtiцсttням) За сl п,liсничтвом

Разоlrл,

осiб

у тому числi \,тоl\,1\,ч1.1с-цl

.Щ.н..
проф..
осiб

/о

К. н..

доц..
осiб

%

Без
H.cT.i
вч.зв,
осiб

Разом,
осiб

%
Д.н..

проф..
осiб

К.н..
доIl..
осiб

l YKpaiHcbKoT мови 1б lб l00.0 5 з1.3 8 50.0 J l8.lt () 0.0 0 0.0 () 0.0
IcTopi'i Украiни lt) 9 g0 (l ) ))) 7 77.8 t) 0,0 ] l0.0 () 0.0 l 100,0

J.
BcecBiTltboi icTopii та спсч.
icr оричних дисtlиttлiн

16 lб l00.0 .+ ?ý п ll бlJ.8 t 6.з () 0.0 0 0.0 () ().0

,1.
ФiлосоrРii iпleIri проф.
В. Г. Скотного l] 1] 92.з J )5 п 6 50.0 J 25.0 l 7.7 () 0.0 l l()().()

_). Кt,-rьтl,рологiТ та rлист. ocBir и 2() l5 75.0 0 0.0 l() 66.7 _,) _) __) 2 5.0 _1 60.0 l ]0.0
6. психолrrгii 10 9 90.0 1 l1.1 ] 77.8 1 l1.1 I l0.0 0 0.0 ] (). ()

7. Економiки та менеджмен,гу _]4 jl 91.2 4 l2.9 22 7l .0 5 l6. l _) 8.tl 1 з3.з ] 33,3
8. математики i5 l4 9з.з ) l4.3 12 85.7 0 0.0 ] 6.7 l l00.0 0 0.0

9.
Iнфорrлатики та irrфорпл.
систем 2z 22 l00.0 0 0.0 ll 50.0 l1 50.0 () 0,0 () 0"0 () 0,0

I0. Фiзикrr 17 lб 94.1 _+ ?5 п 12 75 л0 0 0.0 l _5.9 0 0.0 l l00.0

ll 22 20 90,9 -+ 20,0 l) 65,0 J l5,0 ? 9,1 () ()о ] l00,0

l2, Ф i зlr.lt lого BIlxoBatI{Iiя () 9 100.0 0 0.0 (l 66.7 0 0.0 0 ().() {) 0.0
l 1. Бio-,rtlI,iT тa xirrii ]з ]l 9l .3 ] 9,5 \1 81.0 ) 9. _i ? 8,7 l 50.0 ] 50,0

l4.
мовнот r,a мiжкчльтчпнот
комунiкацii ]{) ]0 I00.0 2 l0.0 ]i 55.0 7 з5.0 0 0.() () {.).0 () 0.0

15.
I I равозtlавс,l,ва- соцiолоl,iI i
полiтологii ll 1l l00,0 l 9,1 9 81,8 1 9.1 0 0,0 0 0.0 0 0,0

Всього 258 24l 9з,4 з,l 14,1 159 66,0 48 l9,9 l7 6,6 6 з5,3 9 52,9

Голо в а екс перmноt KoMi с it PydeHKo М. В.
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2. Формування контингенry сryдентiв

Формування контингенту студентiв для здобуття першого
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти за напрямом пiдготовки 6.010l04
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> здiйснюеться у вiдповiдностi до
нормативних документiв, ocHoBHi з яких - Закон УкраiЪи <Про вищу ocBiTy>
(20la р.), Умови прийому до вищих навчаJIьних закладiв Украiни, Правила
прийому до Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi Iвана
Франка.

Органiзацiю прииому вступникiв до,Щрогобицького державного
педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка здiйснюе Приймальна комiсiя,
склад якоТ затверджу€ться наказом ректора унiверситету, який e'tT головою.

Приймальна комiсiя дiс згiдно з Положенням про Приймальну комiсiю
!рогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка,
затвердженим ректором унiверситету.

Правила прийому до .Щрогобицького державного педагогiчного
унiверситету iMeHi IBaHa Франка щорiчно розробляються Приймальною
комiсiею вiдповiдно до Умов прийому до вищих навчальних закладiв Украiни,
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та заресстрованих
у MiHicTepcTBi юстицii Украiни.

Прийом на навчання для здобутгя освiтнього рiвня бакалавра за
акредитованим напрямом здiйснюеться на ocHoBi повноi загальноi середньоi
освiти на денну i заочну форми навчання та на ocHoBi освiтнього рiвня <молод-
шого спецiалiста> - на заочну форму навчання як на мiсця державного
замовлення, так i на мiсця, що фiнансуються за кошти фiзичних та юридичних
осiб.

Прийом абiтурiентiв на перший курс здiйснюеться за сертифiкатами
Украiнського центру оцiнювання якостi освiти.

Профорiснтацiйна робота з орiентацii на цей напрям пiдготовки учнiв
професiйно-

технiчних закладiв освiти проводиться за такими формами: MicbKi, районнi й

виiзнi засiдання кафедри технологiчноi та професiйноi освiти у районах i
MicTax областi; реклама навi}льно-наукового iнституту та кафедри у засобах
масовоi iнформацii (преса, радiо, телебачення), на сайтах унiверситету та його
окремих пiдроздiлiв, соцiальних мережах; проведення Щнiв вiдкритих дверей
iнституту; профорiснтацiйних екскурсiй до лабораторiй i навчально-
виробничих майстерень та iH.

Слiд вiдзначити достатньо ефективну спiвпрацю професорсько-
викладацького колективу кафедри iз закладами загальноi середньоi освiти
регiону, зокрема: загальноосвiтнiми школами JфNs 4, 10, 16, 17 м. .Щрогобич,
загальноосвiтнlми школами сiл Волоща, Лiшня, Опака, Рихтичi .Щрогобицького
району, Болехiвським, Бориславським, ,Щолинським i Стрийським
мiжшкiльними навчально-виробничими комбiнатами, Щрогобицькими
педагогiчним лiцеем i гiмназiею, а також педагогiчними i технiчними

Головаексперmноtкомiсii ф Рvdенко М. В.



закладами вищоi освiти 1-II piBHiB акредитацiТ (!рогобичькltми полiтехнiчним
лiцеем i вищим професiйним училищеi\,r N! l9, Ст,llийським вищим
професiйним училищем Л!34, Коломийським illдустрilt_rьно-tlедагогiчним
TexHiKyMoM. технiчними коледжами - !рогобичькиrtи мехз ltilco- гехнологiчним
та нафти i газу, Калчським полiтехнiчним, педагогiчнимll коледжами -
Броriвськиьr iMerri Маркiяна Шltпкевича, Володlимир-ВолиI{ським iMeHi
А.К). Кримського, Самбiрським iMeHi IBatla Филигt.tаltlt та iH,;.

Експсlrтною комiсiсю встановлеllо, щtl конк) рс на rriсuя .1ержавного
замовленнrl на деннiй формi навчання у 20l3 - 2017 l]oкax становив 2,,2 - 8,2З
осiб на мiсце. У 20l7 роцi конкурс був найrlиж.rим i становив 2,2 особи па
мiсце. На конкурснiй ситуачii негативно позначилося зl\lсншенl{я в ocTaHHi
poKl.t кiлькостi випускникiв загальноосвiтнiх шкiл i BlrttycKгtltKiB автомобiльних
спецiа;t ьнос,r,ей зак.цадi в про(lес iйllo-Texlt i чttоi ocBi гt t.

За ос,ганнi 1,ри роки до склад), студентiв напря]\,l}, rtiдготовки, що
акредитуеться, було зараховано З1 особу, у т.ч. за дер]{i,]аN{овлеltllям - 25 осiб.

Сьогоднi кiлькiсть студентiв першого (бака.lrаврсы<оr,о) рiвня вищоi
освiти з напряму пiдготовки 6.0l 0l 04 <ПроtРесiГrна освi,га (Транспорт)>, що
навчаються на деннiй cPopMi навчанJlя, складас 27 осtб. Часr,t<а студеrrтiв деЕноi
форrvи навчання, пiдготовка яких l]едеться за Jlер)iзаI\.lоl]Jlенням. становить
82 о/о,

Таблuця 3

Пока:зники формування контиI{генту студентiв за напряIмом пiдготовки
наведено у таблицi 3.

покАзники ФормувАttнrl контингЕtIту (],гудЕнтIв
за напрrlмом пiдготовки б.0l 0 l 04 <П рофесiii на tlcBiтrr (Траlrспорт))

l\,iettKo М. В.

Пок:tзllик Ро Krl

20lз 21ll1 2()l 5 2016 20|7
1

1 , _| _) 6 7

] Лiцензований обсяг пiдготовки
(денна форма)

_+0 ]5 25 25 25

2. Прийнято на навчан}Iя, Bcbol,o
(осiб):

- денна форма
в т.ч. за держзамовленням
- заочна форма
в т.ч. за держзамовленням

- екстернат

- нагороджених медалями, або
тих, що отриNlали диплом з

вiдзнакою

- таких, якi пройшли
довгострокову пiлготовку i

профорiентацiю

l5 l]

l0 6
l0 6
5б

]55
i
I

I

-i

J

_,)

_)

0
0

l5

ll
6
4
J

13

8

8

5

5
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l ) J ] ) 6
,7

- зарахованих на пlльгових yNloBax 5 _|

]5
l

- з якими укJаденi договори rla
пiдготовку

3. Подано заяв на одне мiсце за
формами навчання:

- денна форма
- заочна форма

49
l0

зl
9

32
4

22
5

4. Конкурс абiтурiснтiв на мiсця
державного замовлення

- ленна форма
- заоtl на форп,rа

ла ý 17

2,0 1.8
8,зз ,о

l,зз
),7\
1,0

5. Ki.lrbKicTb ви ltl,c ttникiв ВНЗ I-1I

piBHiB акредитацii, прийнятлtх на
скорочений TepMiH навчання t{a

- денну форму
- заочну форму

0l0
0l0

()

()

0
.{

0
5

l}иclloBoK, Формування контингенту здобувзч i в виш{tli освiти вiдповiдае
нормативним вимога\{ МОН YKpairrl] щодо здiйснеtttlя rti. tгоr,овки фахiвцiв
першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти за н:tпрямоNl lti:lготовки б.010l04
<Про(tес ii:r r llr ocBiTa (Транспор,г)>. Налеяtний pirleHb органiзацii
профорiснтачiйноi роботи колективоv кафелри та iнститутч. позитивний iмiдж
унiверситету на ринку ocBiTHix послуг регiон1, даIогь lriдстави для
забезпечення в подальшо]\,rу набору контлrнгенту . tля tliдгоr tlвки бакалаврiв за
спецiа.ltьнiс,гю 01_5 <ГIрофесiйна ocBiTa (Транспорт)> з лiцеttзованлtм обсягом
20 (двадцять) осiб ленноi tРорми llавчання та l5 (rr'яr,нltдItя,гь) осiб заочноi
drорп,t и t rавчlttttlя.

3. Зпliст пiлl о,говкll фахiвuiв
Змiст пiдготовки бакалаврiв ,]а нiulрямом, гti]lt сl,говки 6.0l0104

<Професiйна ocBiTa (-Гранспорт)> вi,rповiдас ocBiT ньtl-проtРес i irнiй програмi та
освiтньо-квал iфiкачiйн iй характеристицi, якi укла.,tснi Itровiдними
викладачаNlи випчсковоi каtРедри ,гехнологiчноi та про(lесiirно'i освiти та
погодrrtенi у flепартаментi вищоТ освiти MiHicTepcTBa освi,гtr i науки Украiни,
Iнститутi iнновацiйнrrх технологiй та змiсту освiти, пiдсекцii з професiйноi
освiти Науково-методичноi KoMicii з trедагогiчl-tоi tlcBi,rlt M()l I Украiни.

З 20 l l -20l2 н.р. пiдготовка фахiвчiв tдiйснюt-r t,ся за OcBiTHbo-
професiйноrо програмою пiдготовки бакалавра (в частlлнi роllrодiлу загального
tIавчальноI,о час), за цикл|lми tli;lго,говки, пере.,liкч й сlбсягч нормативних
дисцип;riн), ]атвL,рilженою Мiнiстерсгвом освiти i ttаl,ки Уrt1lltiни у l,руднi 20l0
року, Вигrусковоrо кафелрою розроблена Bapia,l ивIlJ KoNI]loHeHTa ocBiTHbo-
професiйноi програми (ОПП), яка за,гверд)кена Вченоtо ралоrо унiвсрсите,гу та
погоджена у встановленому порядку.

Го:tовrt L, к L, п е l, п l н ( )'|' к t lл t i с, ii' Pt,ieltKcl М. В.
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Загальною характеристикою ОПП е спрямоваяiсть на надання студентам
збалансованоi системи теоретичних знань та практичних yMiHb, яка вiдповiдае
сучасним вимогам до викладачiв практичного навчання у галузi транспорту.

TepMiH навчання для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
<Бакалавр>> на ocHoBi повноi середньоi освiти - три роки десять мiсяцiв.

Форма державноi атестацii бакалавра - комплексний квалiфiкацiйний
екзамен.

Освiтньо-професiйна програма складаеться з блоку нормативних i
вибiркових навчuLпьЕих дисциплiн. Розподiл годин
такий:

а) цикл гуманiтарноТ та соцiально-економiчноi
(26 кредитiв ECTS), з них 540 год. - нормативнi;

б) чикл природничо-науковоi пiдготовки - l500
з них l l70 год. - нормативнi;

за циклами пiдготовки

пiдготовки - 780 год.

год. (50 кредитiв ECTS),

питанням
технологii

в) цикл професiйноi та практичноi пiдготовки - 4920 год. (164 кредити
ECTS), з них З045 год. - нормативнi.

Навчальний план скпадено за типовою формою та затверджено Вченою

радою унiверситету.
На ocHoBi навчаJIьного плану для конкретизацii планування навчального

процесу на кожний навчальний piK складаеться робочий навчальний план.
Змiст навчальних дисциплiн вiдповiдас державним вимогам пiдготовки

викладачiв практичного навчання в галузi транспорту, потребам ринку працi й

розвитку особистостi. Програми прорецензованi та затвердженi на засiданнi
кафелри технологiчноi та професiйноТ освiти i Вченоi ради унiверситету.

У навч€Lпьних планах передбачений блок дисциплiн за вибором
студентiв, а також враховано особливостi професiЙноi пiдготовки за профiлем
<Транспорт>.

Важлива роль у пiдготовцi фахiвцiв вiдводиться навчально-
технологiчнiй та виробничо-технологiчнiй практикам, якi е одними з основних

форм реалiзацii зв'язку Teopii з практикою у процесi пiдготовки майбутнiх
викладачiв практичного навчання у гаJIузi транспорту. Науково-педагогiчними
прачiвниками розробленi програми практик, пiдготовленi необхiднi
iнструктивно-методичнi матерiали для студентiв, що сприя€ ефективному
здiйсненню поставлених навчальних, виховних i розвивальних завдань;
керiвниками практик призначаються викладачi, якi мають досвiд практичноi

роботи. Пiдсумки практик систематично заслуховуються на засiданнi кафедри
та Вченоi ради iнституту.

Пiд час навчання студенти виконують 3 (три) KypcoBi роботи з таких
навчаJIьних дисциплiн: <.Щеталi машин)), <Методика професiйного навчання))
та <Ремонт автомобiля). Тематика курсових робiт щороку оновлюсться i
затверджу€ться на засiданнi кафедри технологiчноi та професiЙноТ освiти.
Проблематика курсових робiт присвячена сучасним
машинознавства, Teopii та методики професiйного навчання,
вiдновлення конструктивних деталей i вузлiв автомобiлiв тощо.

Го.,l о ва екс п е р m н oi' ком i с ii' PydeHKo М. В.
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Пiдготовка фахiвцiв за напрямом 6.0l0l04 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> передбачае вiльне володiння студентами сучасними цифровими
технологiями з метою ix подальшого використання у професiйнiй дiяльностi.
L{boMy сприяють TaKi навчальнi дисциплiни: iнженерна та комп'ютерна
графiка, креативнi технологii навчання, iнформацiйнi технологii в ocBiTi та iH.

Належний piBeHb знань iз охорони працi та безпеки життедiяльностi
забезпечуеться такими навчzlльними дисциплiнами: безпека життедiяльностi,
основи охорони працi, охорона працi на пiдприемствах автомобiльного
транспорту.

Висновок. Експертна комiсiя констатуе, що змiст пiдготовки бакалаврiв
за напрямом пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)> вiдповiдае
вимогам освiтньо-квалiфiкацiйноi характеристики та освiтньо-професiйноi
програми пiдготовки майбутнiх викладачiв практичного навчання у галузi
транспорту. Освiтнiй процес органiзований з урахуванням можливостей
сучасних технологiй навчання й орiентований на формування освiченого,
компетентного викладача закладу професiйно-технiчноi освiти, здатного до
постiйного оновлення наукових знань, професiйноi мобiльностi й швидкоi
адаптацii до динамiчних змiн у транспортно-виробничiй галузi, культурно-
освiтнiй сферi та соцiумi.

4. Органiзацiйне та навчально-методичне забезпечення
навчально_виховного процесу

Органiзацiя освiтнього процесу на напрямi пiдготовки 6.0l0104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> та контроль за навчaIльними досягненнями
студентiв здiйснюеться на ocHoBi дiючих в унlверситетl нормативних
документiв: <Положення про органiзацiю освiтнього процесу у
Щрогобичькому державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa Франка>,
кПоложення про атестацiю здобувачiв вищоi освiти>, кПоложення про
контроль i оцiнювання навчаJIьних досягнень студентiв), <Положення про
вивчення вибiркових дисциплiн>, <Положення про систему внутрiшнього
забезпечення якостi вищоi освiти у Щрогобицькому державному педагогiчному
1,нiверситетi iMeHi IBaHa Франка> та iH.

Органiзацiя освiтнього процесу здiйснюеться навчаJIьно-методичним
вiддiлом .Щрогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa
Франка, iнститутами, факультетами та кафедрами, за якими закрiпленi
вiдповiднi навчальнi дисциплiни.

Навчально-методичний вiддiл спiльно з деканатами факультетiв
(директорами iнститутiв) на пiдставi навч€Lпьного плану щорiчно формус
педагогiчне навантаження викладачiв та доводить його до кафедр.

[испетчерами факультетiв (iнститутiв) склада€ться розклад занять на семестр,
який затверджусться ректором або проректором та доводиться до викладачiв i
студентiв у встановленi термiни. У такий спосiб забезпечуеться вiдповiднiсть
розкладу занять перелiку дисциплiн навч€чlьного плану напряму пiдготовки.

Гол о ва е кс пер m н oi' ком ic il- PydeHKo М. В.



11

Число годин аудиторних занять не перевищуе нормативiв тижневого
навантаження, .Щля студентiв четвертого курсу один день тижня вiдведений на
самостiйну роботу.

Упродовж семестру виконання педагогiчного навантаження та розкладу
занять контролюеться спiвробiтниками навчаJIьно-методичного вiдлiлу,
дирекцiсю навчаJIьно-наукового iнституту фiзики, математики, економiки та
iнновацiйних технологiй та завiдуючими кафелр. Наприкiнцi ceMecTpiB i
навчального року викладачl
illди в iлуал ьн о го педагогiчного

кафедр пiдводять пiдсумки виконання
навантаження. Звiти про виконання

iндивiдуа.lIьних планiв роботи викладачiв розглядаеться на засiданнях кафедр
та затверджу€ться завiдувачами кафедр.

Робота з розробки навч€шьно-методичного забезпечення проводиться
сумiсними зусиллями дирекцii навччrпьно-наукового iнституту фiзики,
математики, економiки та iнновацiйних технологiй, навчально-методичного
вiддiлу .Щрогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa
Франка, науково-методичних рад iнституту та унiверситету, та безпосередньо
колективiв кафедр, якi здiйснюють освiтнiй процес з пiдготовки бакалаврiв за
напрямом пiдготовки 6.0101 04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>.

Навчально-методична робота спрямована на дидактичне забезпечення
лекцiй, лабораторних i практичних робiт, органiзацiю самостiйноi роботи
студентiв, розробку та застосування прикладних комп'ютерних програм,
впровадження lнновацlиних технологlи навчання тощо.

Значна увага придiля€ться проблемi пошуку мiждисциплiнарних зв'язкiв

рiзних навчальних дисциплiн з метою виключення дублювання матерiалу,
забезпечення практичних занять, лабораторних робiт та курсового
проектування необхiдним теоретичним матерiалом.

Робота з методичного забезпечення освiтнього процесу передбачае як
пiдготовку новоi навчмьно-методичноi документацii, так й оновлення
iснуючоi бази нормативних документiв.

Кафедри, що здiйснюють пiдготовку бакалаврiв за напрямом пiдготовки
б.010l04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>, щорiчно розглядають питання
повноти i якостi навчмьно-методичного забезпечення дисциплiн навчаJIьного
плану, планують i контролюють розробку та видання методичних вказiвок до
вивчення навчальних дисциплiн, пiдручникiв i навчальних посiбникiв.
Науково-методичнi ради iнституту й унiверситету за пропозицiями кафедр

формують плани видання навчально-методичноi документацii, пiдручникiв та
навч€Iльних посiбникiв, затверджують ix та контролюють ii видання i
поширення. Технiчне виконання замовлень на видання навчыIьно-методичноi
документацii здiйснюе редакцiйно-видавничий вiдцiл унiверситету.

Контроль наявностi на кафедрах необхiдноi навчаJIьно-методичноТ

локументацii здiйснюе навчально-методичний вiддiл унiверситету, комiсiя
якого систематично перевiряс стан навчально-методичного забезпечення
викладання закрiплених за кафедрами дисциплiн.

fuя ycix навчальних дисциплiни, що читtlються на напрямi пiдготовки
6.010l04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>, сформовано навчально-методичнi

Голо ва е кс пер mноl' ком ic i|' Руdенко М. В.
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комплекси, якl мlстять:
l ) робочу навчальну програму;
2) конспекг лекцiй;
3) iнструктивно-методичнi матерiали для проведення лабораторних i

практичних робiт;
4) теми курсових робiт та методичнi матерiали для сryдентiв щодо ix

пiдготовки й оформленrrя (за необхiдностi);
5) iндивiдуальнi ceMecTpoBi завданrш для саллостiйноi роботи сryдентiв;
б) контрольнi завданнJI до лабораторних i пракгичнлтх робiт;
7) завдання дJuI поточного та семестрового видiв контролю;
8) завдання дJuI комплексних контрольних робiт.

Уся документацiя, розроблена науково-педагогiчними працiвниками
вiдповiдних кафедр, узгоджена та затверджена в установленому порядку i
знаходиться на кафедрах на паперових носiях та в електронному виглядi.

Для забезпечення чiткостi здiйснення контролю та дiагностики
навчiLпьних досягнень студенти на початку семестру отримують описи кожноi
навчальноi дисциплiни, якi включають TaKi роздiли: загаJIьна характеристика
дисциплiни; змiст лекцiйного курсу; перелiк тем практичних (лабораторних)
занять; перелiк iндивiдуальних завдань; вимоги до форм контролю та критерii
оцiнювання навчальних досягнень студента; рекомендована лiтература.

Yci нормативнi вимоги щодо органiзацii та проведення освiтнього

виконанням.
процесу навчаJIьно-методичними

процесу., як свiдчить аналiз iндивiдуальних планiв викладачiв та кафедральних
планiв, дотриманi та вирiзняються чiтким

piBeHb забезпечення освiтнього
матерiалами становить 100 О%.

З ycix нормативних дисциплiн розробленi комплекснi контрольнi роботи
для проведення пlдсумкового контролю навчмьних досягнень, а також пакети
контрольних робiт для поточного та рубiжного оцiнювання якостi знань
студентiв.

На кафелрi технологiчноi та професiйноi освiти пiдготовленi методичнi

рекомендацii до виконання курсових робiт та проходження технологiчноi i
педагогlчноl практик.

Освiтнiй процес на напрямi пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> побудовано з умовою широкого використання комп'ютерноi
технiки, а звiдси й вiдповiдних типових i педагогiчних прикладних програм.
Зокрема, навчання студентiв проводиться з використанням сучасних програмних
продуктiв: 3DStudio Мах9, ABBYY FineReader 10, Acrobat Reader, Adobe
Photoshop 6.0, CorelDraw 10.0, Компас 3D, Matcad, Matlab, Марlе, Mathematic,
Delfi, C++Boirder, VВД, ДUТО СДD та iH. В ocBiTHboMy процесi широко
використовуються локальнi мережi та IHTepHeT, лiцензованi пакети прикладних
програм та HoBiTHi цифровi технологii.

В iнститутi органiзовано кабiнет самостiйноi роботи, оснащений
методичноюкомп'ютерною технiкою й укомплектований навчальною та

лiтературою. .Ц,ля самостiйноi роботи студентiв доступнi комп'ютернi класи
iнституту, якi пiдключенi до мережi lnternet.

Голова експерmноi KoMicii PydeHKo М. В.аffi



Положенням про проведення практики студентlв вищих навчальних закладiв
Украiни, затвердженим наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 8 квiтня
1993 р. за Ns 9З, та Положенням про виробничу та навчаJIьну практики,
ухв€rпеним Вченою радою
унiверситету iMeHi IBaHa Франка.

.Щрогобицького

Органiзацiсю практичноТ пiдготовки
навчально-методичний вiддiл унlверситету, деканати факул bTeTiB
(лиректорати iнститутiв) та кафелри.

Педагогiчна практика студентiв напряму пiдготовки 6.010104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> проводиться впродовж шести тижнiв у
закладах професiйно-технiчноi освiти, якi здiйснюють пiдготовку
квалiфiкованих робiтникiв для пiдприсмств автомобiльного транспорту, з
вiдривом вiд навчiшьних занять в унiверситетi. Студенти проходять
педагогiчну практику лише у закладах професiйноi та професiйно-технiчЕоi
освiти (!рогобицький коледж нафти i газу, ,,Щрогобицький професiйний лiцей,
Стрийське ВПУ М 34 та iH.), якi мають нЕrлежну матерiально-технiчну базу та
висококвалiфiкований склад iнженерно-педагогiчних працiвникiв.

Технологiчна практика, проводиться на базi навчально-виробничих
майстерень та лабораторiй iнституту, а також на таких пiдприемствах MlcTa

Щрогобича, як ПрАТТЕК (ЗАХIДУКРТРАНС) та ПП <РОБЕРТ-СЕРВIС).
Перелiк баз практики затверджуеться нак€вом ректора унiверситету. З

yciMa базами практики укладенi угоди на проведення практик.
!,ержавна атестацiя студентiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний

piBeHb <Бакалавр) за напрямом пiдготовки 6,010104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)>, здiйснюеться у формi комплексного державного екзамену.
Програма цього екзамену розроблена згiдно з освiтньо-квалiфiкацiйною
характеристикою та освiтньо-квалiфiкацiйною програмою пiдготовки
бакалаврiв за акредитованим напрямом пiдготовки i с основою для пiдготовки
екзаменацiйних бiлетiв. Програма мiстить питання до екзаменацiйних бiлетiв,
практичнi завдання, критерii оцiнювання вiдповiдей та рекомендовану
лiтературу. .Щля пiдтвердження педагогiчних yMiHb студенти розробляють
навчально-методичне забезпечення занять, фрагменти яких демонструють
перед квалiфiкацiйною комiсiсю.

Контрольнi заходи передбачають поточний i пiдсумковий види
контролю та проводяться згiдно з графiком освiтнього процесу i робочими
програмами навчальних дисциплiн. Методологiя проведення контрольних
заходiв й оцiнювання результатiв навчання викладена у нормативних
документах унiверситету:

l) Положення про органiзацiю освiтнього процесу у Дрогобицькому
державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa Франка (затверджено
Вченою радою З0.08.20lб р., протокол JФ 11);

13

Практична пiдготовка сryдентiв Щрогобицького держаного
педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка здiйснюеться у вiдповiдностi з

держаного педагогiчного

в унlверситет1 заимасться

Голова екс перmноi' Koшicit PydeHKo М. В,
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2) Положення про атестацiю здобувачiв вищоi освiти у ,Щрогобицькому
державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa Франка (затверджено
Вченою радою 09.12.2015 р., протокол J\b 1б);

3) Положення про контроль i оцiнювання навч€Lпьних досягнень
студентiв !,рогобицькому державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa
Франка (затверджено Вченою радою 09.12.2015 р., протокол Л! 16);

4) Положення про порядок повторного вивчення навчапьних дисциплiн
(затверджено Вченою радою 29.06.201б р., протокол J\Ъ 8).

Критерii оцiнювання окремих видiв навча.llьноi роботи студентiв
(лабораторних i практичних робiт, iндивiдуальних завдань, колоквiумiв,
аудиторних контрольних робiт тощо) подаються в описах навчальних
дисциплiн, якi студенти кожноi академiчноi групи отримують на початку
семестру. Вiдмiтка про отримання академiчною групою опису дисциплiни
робиться у журналi академiчноi групи.

Критерii оцiнювання курсових робiт наведенi у програмах навчалыtих
дисциплiн, з яких передбачено iх виконання. Критерii оцiнювання практик
(технологiчноi та виробничоi) також наведенi у вiдповiдних програмах.

Висновок. У Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi
iMeHi IBaHa Франка функцiонуе чiтка рiзнорiвнева система органiзацii,
здiйснення та контролю освiтнього процесу.
методичне та наукове забезпечення пiдготовки

Органiзацiйне, навчально-
здобувачiв вищоi освiти за

напрямом пiдготовки 6.0l0104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)> вiдповiдае
нормативним вимогам. Кожна навчrLпьна дисциплiна забезпечена вiдповiдним
навчаJIьно-методичним комплексом, який е достатнiм для реалiзацii завдань

фаховоi пiдготовки педагогiв за заявленою освiтньо-професiйною програмою,

5. Калрове забезпечення навчально-виховного процесу

Пiдготовку фахiвцiв за
(Транспорт)> забезпечують 45

б.010104 <Професiйна ocBiTa
якi представляють 15 кафедр

унiверситету, з них: б (1З,3%) - доктори наук, професори та З2 (71,1%) -
кандидати наук, доценти.

Загалом частка викладачiв з науковими ступенями i вченими званнями,
якi беруть участь у пiдготовцi фахiвцiв за напрямом 6.010104 <Професiйна
ocBiTa (Транспорт)>, складае 84,4Уо, у т. ч. на постiЙнiЙ ocHoBi - 94,7%.
Середнiй BiK штатних викладачiв з науковими ступенями i вченими званнями
становить 46,7 poKiB. Частка викладачiв пенсiйного BiKy складае 13,30%.

Частка викладачiв з науковими ступенями i вченими званнями,
забезпечують викладання лекцiйних годин скJIадае:

l) циклу дисциплiн гуманiтарноi та соцiально-економiчноi пiдготовки -
87,5 % (у т.ч. 14,3 О/о - доктори наук, професори);

2) чиклу дисциплiн природничо-науковоi пiдготовки - 90% (у т.ч.

||,| % - доктори наук, професори);
З) чиклу дисциплiн професiйноi та практичноi пiдготовки -92,3 О/о (у т,ч.

l6,7% - доктори наук, професори).

напрямом
викладачiв,

якl
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Випусковою на напрямi пiдготовки 6.0l0104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> с кафедра технологiчноi та професiйноТ освiти. На кафедрi
працю€ 22 викладачi, з них 4 доктори наук, професори, 15 кандидатiв наук,
доценти. Кафедру з 2017 року очолюе доктор педагогiчних наук, професор
Оршанський Л,В,, е вiдомим науковцем у галузi професiйноi освiти. BiH е
автором 193 наукових праць, з яких 5 - фундаментаJIьних монографiй.
OcHoBHi результати його дослiджень у галузi професiйноi пiдготовки
майбутнiх фахiвцiв за спецiальнiстю <Професiйна ocBiTa (за спецiалiзацiями)>
доповiдались на численних Всеукраiнських та мiжнародних конференцiях i
практичних ceMiHapax. Придiляс багато уваги пiдготовцi наукових кадрiв:
серед його учнiв - 9 захищених кандидатiв та 1 - доктор педагогiчних наук. На
сьогоднi керу€ науковою роботою 3 аспiрантiв.

Оршанський Л.В. е керiвником НЩР з теми: <Теоретико-методичнi
засади проектування iнновацiйних педагогiчних систем пiдготовки фахiвцiв у
галузi технологiчноi та професiйноi освiти>, членом двох спецiалiзованих рад
iз захисту дисертацiй у Начiональному педагогiчному унiверситетi iMeHi
М. П. !,рагоманова та {рогобиuькому державному ледагогiчному унiверситетi
iMeHi IBaHa Франка. З 2004 р. бере активну участь у роботi Науково-методичноi
KoMicii з предметноi освiти та спорту 0l4 Середня ocBiTa (технологii) МОН
Украiни, неодноразово працював головою i членом експертних комiсiй, що
здiйснювали лiцензування та акредитацiю закладiв вищоi освiти Украlни,

Базова ocBiTa ycix науково-педагогiчних працiвникiв вiдповiдас
дисциплiнам, якi вони викладають.

Викладачами кафедр факультету у 201rЗ-2017 роках захищено 2

докторськi та 2 кандидатськi дисертацii.
За ocTaHHi 5 poKiB пiдвищення квалiфiкацii пройшли l00 О/о викладачiв,

що забезпечують пiдготовку фахiвцiв на ОКР <Бакалавр> та працюють в

унiверситетi не менше п'яти poKiB.
На ка(lедрах наявнi плани пiдвищення квалiфiкацii, якi виконуються у

чiтко встановленi термiни. Пiдвищення квалiфiкацii викладачi проходять
здебiльшого в Нацiональному педагогiчному унiверситету iMeHi
М.П.[рагоманова, Львiвському нацiоIrаJIьному унiверситету iMeHi IBaHa

Франка, Нацiональному унiверситетi <Львiвська полlтехнlка)),
Тернопiльському нацiональному унiверситетi iMeHi Володимира Гнатюка,
Прикарпатському унiверситету iMeHi Василя Стефаника, Фiзико-механiчному
iнститутi НАН Украiни (Львiв). Результатом стажувань е пiдготовка до друку
пiдручникiв, навчшIьно-методичних посiбникiв, а також наукових статей, якi
опублiкованi в фахових видання, у т.ч. журналах, що iндексуються в

мiжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
Висновок. Професорсько-викладацький склад, який здiйснюе пiдготовку

бакалаврiв за напрямом 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>, мае

достатнiй науково-методичний потенцiал i значний педагогiчний досвiд
роботи у вищiй школi та вiдповiдае акредитацiйним вимогам.

Перевiрка на мiсцi iнформацiТ щодо кiлькiсних i якiсних характеристик
професорсько-викJIадацького скJIаду, наведених у матерiалах акредитацiйноТ
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справи, свiдчить про iT достовiрнiсть. Водночас комiсiя рекомендуе розширити
перелiк баз пiдвищення квалiфiкацii викладачiв, що читають фаховi
дисциплiни, у закладах вищоi освiти транспортного профiлю.

б. Матерiально-технiч не та iнформачiйне
забезпечення освiтнього процесу

Навчально-науковий iнститут фiзики, математики, економiки та
iнновацiйних технологiй проводить освiтню дiяльнiсть в чотирьох навчаJlьних
корпусах. Основний корпус - триповерхова будiвля, в якiй розмiщенi деканат,
кафелри, лекцiйнi аулиторii, спецiалiзованi та комп'ютернi лабораторii. В
iнших корпусах (олин - двоповерхова споруда, два - одноповерховi споруди)

розмiщенi навчаJIьно-виробничi майстернi та спецiалiзованi лабораторii,
Навчальнi корпуси розташованi на територii MicTa в житловiй зонi.

Площа земельноi дiлянки становить 2,1 га. Господарська зона обладнана на
асфальтованiй ocHoBi. Булiвлi оснащенi централiзованим опаленням та
водопостачанням, загаJIьномiським каналiзуванням.

Стан будiвель задовiльний. Поточний ремонт булiвель проводиться за

рахунок позабюджетних коштiв.
Yci лабораторii iнституту в достатнiй Mipi забезпеченi обладнанням,

приладами, iнструментами та матерiалами вiдповiдно до вимог ocBiTHbo-
професiйноi програми, робочих навч€Iльних планiв i програм навчшIьних

дисциплiн, Щорiчне оновлення технологiчного обладнання склада€ 5- 1 0%.

.Ц,ля навчал ьних занять одночасно використовуються навчаJIьнi аулиторii
та кабiнети iнших факультетiв унiверситету, спортивнi зали.

У навчальному прочесi при проведеннi лекцiйних, практичних та
лабораторних занять та органiзацii самостiйноi роботи студентiв, систематич-
но застосовуються як друкованi iлюстративнi матерiали, навчаJIьно-методична
лiтература, навчальнi посiбники та iнша лiтература, так i електроннi матерiали
в рiзнiй формi полання - презентацii, вiдеофiльми та iншi формати.

Загалом на кафедрi технологiчноi та професiйноi освiти функцiонуе 8

навчаJIьно-виробничих майстерень, 13 спецiалiзованих лабораторiй та З

кабiнети, з яких 1- комп'ютерний. Щля проведення занять також
використовусться матерiально-технiчна база iнституту, зокрема комп'ютернi

лабораторiТ:

3) матерiапознавства i технологii конструкцiйних матерiалiв;
4) рiзання матерiалiв;
5) деталей машин;
6) опору матерiалiв;
7) гiдравлiки та теплотехнiки;

Голова екс перmноi' ком ic ii'

класи та лабораторii кафедр iнформатики, фiзики та xiMii.

[ля проведення лабораторних занять з напряму пiдготовки 6.010104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> використовуються TaKi спецiалiзованi

l ) автотракторних двигунiв;
2) автотракторних шасi;
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1 0) iнженерноi та комп'ютерноi графiки;
l l) Teopii та методики професiйноi освiти.
!,ля формування у студентiв практичних навичок задiянi TaKi навчально-

виробничi майстернi:
l) технiчного обслуговування, дiагностики i ремонту автомобiлiв;
2) ручноi обробки металiв;
З) механiчноi обробки металiв;
4) кабiнет охорони
Для проведення

працi;
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8) електротехнiки;
9) електричних машин;

лабораторно-практичних занять за спецiалiзацiсю
<Транспорт> (профiль <Експлуатацiя та ремонт мiсцевого та автомобiльного
транспорту>) спецiалiзованi лабораторii оснащено агрегатами та вузлами
автомобiлiв рiзних марок i моделей; заняття з технiчного обслуговування та
дiагностики автомобiлiв проводяться на робочих автомобiлях ГАЗ-52 та ГАЗ-
53, робочому двигунi ВАЗ-2101. ,Щля проведення дiагностики автомобiлiв та ix
агрегатiв наявне все необхiдне обладнання: дiагностичний комплекс на базi
ПК. газоан ал iзатори. лимомiр, компресометр, прилад лля перевiрки свiчок
запалювання, прилад лля перевiрки та реryлювання свiтла фар, прилад для
перевiрки пропускноi здатностi жиклерiв карбюраторiв, прилад для леревiрки
та регулювання форсунок, стенд для перевiрки та регулювання паливних
HacociB високого тиску, стенд для перевiрки генераторiв та cTapTepiB, прилад
лля перевiрки переривникiв-розподiльникiв i регуляторiв напруги, прилад для
перевiрки натягу пасiв, лiнiйка для перевiрки сходження колiс, динамомет-
ричний ключ, засоби дiагностики технiчного стану акумуляторноi батареi.

Роботи з технiчного обслуговування, дiагностики та ремонту
проводяться у спецiалiзованих навчально-виробничих майстернях, оснащених
оглядовою ямою, механiчними гiдравлiчними домкратами,

на металообробних верстатах студенти набувають у навч€rльно-виробничих

вантажопiдiймальним пристроем, гiдромеханiчним автопiднiмачем.

фрезерними та заточувaчIьними
В ocBiTHboMy процесi

майстернях ручноi та механiчноi обробки металiв. IJ,i майстернi обладнанi

робочими мiсцями слюсаря та оснащенi свердлильними, токарними,
верстатами.
при проведеннi лекцiйних, практичних i

Первинних навичок роботи зi слюсарним iHcTpyMeHToM, а також роботи

лабораторних занять та органiзацii самостiйноТ роботи студентiв кафедрою
технологiчноi та професiйноi освiти систематично застосовуються друкованi
iлюстративнi матерiали (плакати з конструкцii автомобiлiв рiзних моделей
виробництва Украiни, близького та дыIекого зарубiжжя, плакати з конструкцii
вузлiв та агрегатiв рiзних моделей автомобiлiв), мьбоми з конструкцii
вiтчизняних та зарубiжних автомобiлiв; розрiзнi HaTypHi зразки конструкцiй
двигунiв, зчеплень, коробок передач, додаткових коробок, гiдротрансформа-
TopiB з механiчними коробками передач, карданних передач, головних
передач, диференцiалiв, ведучих iведених MocTiB, переднiх i заднiх пiдвiсок,
переднiх i заднiх гальм з ix приводами, рульових механiзмiв i приводiв,
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елементiв електрообладнання автомобiля, якi представленi у виглядi стендiв в
спецiалiзованих лабораторiях кафедри.

Сучаснi змiст та якiсть пiдготовки квалiфiкованих фахiвцiв,
конкурентоспроможних на ринку працi, можливi за обов'язковоi умови
впровадження в освiтнiй процес iнновацiйних технологiй навчання, пiд якими
маються на увазi передовсiм комп'ютернi технологii та iHmi цифровi засоби. У
цьому KoHTeKcTi для забезпечення iнформатизаuii освiтнього процесу на
напрямi пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa> використовуються два
комп'ютерних класи, в яких розташовано 22 робочих мiсця з персональними
комп'ютерами. Комп'ютернi класи органiзованi в локшIьну мережу, оснащенi
лiцензованим програмним забезпеченням, пiд'еднанi до глобальноi мережi
Internet.

При проведеннi лекцiйних занять викладачi кафедри користуються
сучасним мультимедiйним обладнанням, що дае змоry подавати навчальнi
матерiали в доступному для сприйняття i вивчення виглядi. .Щля проведення
занять з використанням сучасних цифрових технологiй для потреб викладачiв
кафедри закуплено: 3 мультимедiйнi проектори, З ноутбуки, З переноснi
екрани, iнтерактивна дошка.

Книжковий фонд бiблiотеки унiверситету нараховус б1,5725
примiрникiв. Одна з фiлiй бiблiотеки розмiщена у ryртожитку Nч 5, в якому
проживають студенти iнстиryту. Частина книжкового фонду бiблiотеки
переведена у електроннии BaplaHT, що спрощуе студентам доступ до
першоджерел. На wеЬ-сторiнцi унiверситету розмiщена cTopiHKa бiблiотеки, на
якiй помiщено електронний каталог, який посднуе в собi Bci функцii карткових
каталогiв.

Число пiдручникiв, якi забезпечують пiдготовку фахiвцiв напряму
пiдготовки 6.0l0104 <Професiйна ocBiTa> (Транспорт), вiдповiдае
загальноприйнятим вимогам i становить 1 пiдручник на 1 - З студенти. З низки
основних предметiв цей показник становить декiлька пiдручникiв на одного
студента.

Перелiк фахових перiодичних видань складае 13 найменувань, а саме
(згiдно з додатком А): <OcBiTo, <OcBiTa Украiни>, <Педагогiчна газета)),
<Соцiальний педагог), кТрудове навчання)), <Безпека житгсдiяльностi>,
<Вища ocBiTa Украiни>, <Вища школа)), <Охорона працi>, <Педагогiка i
психологiя>, <Пожежна безпека>, <Профтехосвiта>, <Трулове навчання в

рlднlи школl)).
Зростае кiлькiсть пiдручникiв i посiбникiв, написаних украiнською

мовою, завдяки розробчi та виданню викладачами кафедри технологiчноi та
професiйноi освiти навчальних та методичних посiбникiв, TeKcTiB лекцiй,
рекомендацiй для самостiйноi роботи тощо. Так, за ocTaHHi 5 poKiB науково-
педагогiчними працiвниками опублiковано понад 30 пiдручникiв i навчальних
посiбникiв, з яких ocHoBHi:

1 , Скварок Ю,Ю. Спецiалiзований рухомий склад автомобiльного
транспорту: методичнi матерiали до практичних занять.

2. Скварок Ю.Ю. Технiчне нормування в авторемонтному виробництвi.
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3. Скварок Ю.Ю., Чубик Р.В. Паливна апаратура двигунiв. Лабораторнi
роботи,

4. Скварок Ю.Ю. Ремонт автомобiльних кузовiв: практичнi заняття.
5. Скварок Ю.Ю. Технiчне обслуговування автомобiлiв. Лабораторний

практикум
6, Скварок Ю.Ю., Хула В.Щ. Конструкцiя автомобiля. Методичнi

матерiа.пи для самостiйноi роботи.
7. Зiнько Р.В., Скварок Ю.Ю., Шибанов С.В., Жила С,П. Проектування

автотранспортних пiдприсмств та паркiв вiйськових частин.
8. Оршанський Л.В. Професiйна педагогiка.
9. Оршанський Л.В. Методологiчнi засади професiйноi освiти.
10. Мельник Г.М. Методика професiйного навчання. Ч. 1 : .Щидактичне

проектування.
1 1. Мельник Г.М. Щидактичнi основи професiйноi освiти.
12. MaTBiciB Я.Я., Нищак I.!. Iнженерна та комп'ютерна графiка.

Завдання для самостiйноi роботи.
1З. ПавловськийЮ.В., Фартушок I.M., Лужечький В.С. Гiдравлiка та

теплотехнiка: елементи теорii, приклади розрахункiв, задачi.
14, Лужецький В.С. Технiчна Mexaнiкa: лабораторний практикум.
l5. Яким Р.С. Приводи транспортних машин: методичнi рекоменлацii i

матерiали для самостiйноi пiдготовки студентiв.
l6. Бiлик М.Ф. Електротехнiка, електричнi машини, лабораторнi роботи.
l7. Петричин I.0. Методика використання IKT у трудовому та

професiйному навчаннi: методичнi вказiвки до самостiйноi роботи
l8. Лужецький В.С. Триботехнiка транспортних машин: практикум.
19. Яким Р.С. Технiчна MexaHiKa: курс лекцiй.
20. Яким Р.С., Чубик Р.В. Основи надiйностi i довговiчностi машин:

методичнi рекомендацii до практичних занять.
21. Лужецький В.С. Щеталi машин: курс лекцiй.
22. Павловський Ю.В. Основи теплотехнiки та гiдравлiки.
23. Одосiй З.М., Петрина Ю.Д., Яким Р.С., Шиманський В.Я. Сучаснi

технологiчнi методи змiцнення деталей машин.
24. Петрицин I.0. Основи електронiки та мiкропроцесорноi технiки:

лабораторнi роботи та iH.
При виконаннi курсових робiт стуленти користуються посiбниками,

укладеним викладачами кафелри: професором Оршанським Л.В., доцентами
Мельник Г.М., Скварком Ю.Ю., Чубиком Р.В., Лужецьким В.С., Зiньком Р.В.

За ocTaHHi 5 poKiB викладачами кафедр пiдготовлено й опублiковано 5

монографiй та б навчальних посiбникiв з грифом МОН Украiни.
У Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi iMeHi IBaHa

Франка ефективно працюе редакцiйно-видавничий вiддiл, в розпорядженнi
якого сучасне полiграфiчне обладнання, що дозволяс оперативно
забезпечувати потреби унiверситету у навчально-методичних матерiалах та
iншiй полiграфiчнiй продукцii. Це дае змогу кафедрам своечасно оновлювати
навчально-методичне забезпечення проведення ycix видiв занять, виконання
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з нових

[о послуг студентiв у навчшIьному корпусi факультету розмiщений
буфет загальною площею 150 м2 на 40 посадкових мiсць,

Медичне обслуговування студентiв проводиться у загал ьноун iверситет-
ському медпунктi. Оздоровлення студентiв здiйснюеться в унiверситетському
профiлакторiТ, розрахованому на 60 мiсць. Бажаючi студенти забезпечуються
путl вками для санаторно-курортного лlкування та оздоровлення.

Студенти напряму пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>
за бажанням, при l00% задоволеннi потреб, проживають у ryртожитках Ns 1 та
М 5 унiверситету, де cTBopeHi задовiльнi умови для проживання.

Висновок. Булiвлi, споруди i навчальнi примiщення вiдповiдають
паспортним i санiтарно-технiчним нормам; методичне, лабораторне, технiчне
оснащення кабiнетiв, лабораторiй та технологiчне обладнання навчально-
виробничих майстерень, а також piBeHb забезпечення навчально-методичною
лiтературою з кожного блоку дисциплiн та комп'ютерною технiкою
уможливлюють виконання навчаJIьних планiв i програм. Забезпеченiсть
гуртожитками, пунктами харчування, медичною службою вiдповiдае
лiцензiйним умовам та акредитацiйним вимогам щодо надання ocBiTHix послуг
iз пiдготовки здобувачiв вищоi освiти. Зага.tlом, матерiально-технiчна база
дозволя€ забезпечувати якiсну пiдготовку викладачiв практичного навчання у
галузi транспорту.

7. Якiсть пiдготовки i використання випускникiв

Якiсть пiдготовки фахiвцiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкаuiйний

курсового проектування, а також видавати конспекти лекL
дисциплiн., для яких вiдсутнi пiдручники або навча.,чьнi посiбники.

лекцllи

piBeHb бакалавра за напрямом пiдготовки
(Транспорт)> визначаJIася на пiдставi аналiзу:

6.010104 <Професiйна ocBiTa

l ) результатiв зимовоi залiково-екзаменацiйноi cecii 20l 7-20l 8 н.р.;
2) виконання студентами комплексних контрольних робiт (ККР) з циклiв

дисциплiн гуманiтарноТ i соцiально-економiчноi пiдготовки, фундаментальноi
пiдготовки та професiйноi пiдготовки;

3) результатiв захисту курсових робiт, пiдсумкiв проходження практик;
4) результатiв державноi атестацii здобувачiв вищоi освiти.
Аналiз результатiв складання екзаменiв пiд час зимовоi залiково-

екзаменацiйноТ сесiй 2017-2018 н.р. студентами навчально-наукового
iнституту фiзики, математики, економiки та iнновацiйних технологiй, якi
здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb бакалавра за напрямом
пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)> свiдчить про те, що з
циклу дисциплlн:

l)гуманiтарноi та соцiально-економiчноi пiдготовки абсолютна

успiшнiсть склада€ l00 0%, якiсна - 50 %.

2) природничо-науковоi пiдготовки абсолютна успiшнiсть складае l 00%,
якiсна - 46,9%.
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3)професiйно-практичноi пiдготовки абсолютна успiшнiсть складае
100%, якiсна - 52,1уо.

Середня успiшнiсть та якiсть навчання студентiв за напрямом пiдготовки
6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)> з ycix дисциплiн за результатами
зимовоi cecii 2017-2018 н.р. складають вiдповiдно 100% та 49Yо, що вiдповiдае
,Щ,ержавним вимогам до акредитацii напряму пiдготовки.

Студенти, якi здобувають освiтньо-квалiфiкачiйний piBeHb бакалавра за
напрямом пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>, виконуваJIи
комплекснi контрольнi роботи з 7 навчальних дисциплiн.

Пакети комплексних контрольних робiт (ККР) розробленi кафедрами з

урахуванням ОКХ фахiвця та робочих програм навч.шьних дисциплiн. Склад i
змiст пакетiв ККР вiдповiдае нормативним вимогам.

Аналiз результатiв ККР, виконаних студентами спецiальностi пiд час
акредитацiйноi експертизи, засвiдчив таку успiшнiсть з циклу дисциплiн:

1)гуманiтарноi та соцiально-економiчноi пiдготовки (лисчиплiна
<Iсторiя Украiни>) - абсолютна успiшнiсть складае 100О/о, якiсна - 51 ,l%;

успiшнiсть складас 100%, якiсна - 57,1%;
пiдготовки (дисциплiни (Конструкцiя3) професiйно-практичноi

автомобiля>, <Методика професiйного навчання: дидактичне проектування>,
<flеталi машин)), <Матерiалознавство)), <Педагогiка>) - абсолютна успiшнiсть
складала l000%, якiсна - 59,З%.

Результати проведених ККР свiдчать, що
piBeHb знань програмового матерiалу з циклу
соцiально-економiчноi, природничо-науковоТ та професiйно-практичноi
пiдготовки. На належному piBHi сформованi вмiння i навички дозволяють

2) природничо-науковоi пiдготовки (дисциплiна <Фiзика>) - абсолютна

студенти виявили достатнIи
дисциплiн гуманiтарноi та

студентам застосовувати набутi знання до конкретних виробничих ситуацiй та
професiйних завдань. Водночас певна частина сryдентiв засвоlла програмний
матерiал лише на задовiльному piBHi, не завжди BMie аналiзувати та
пояснювати особливостi явищ i процесiв.

Експертна комiсiя вiдзначае актуальнiсть, практичну значущiсть та
щорiчне оновлення тематики курсових робiт, а також наJIежну якiсть ix
виконання (таблиця 4).

Таблuця 4
Результати виконання курсових робiт

ffис ципл iHa

20l5 р. 2016 р. 201'7 р.
Абс.
усп.
%

Якiсна
усп. 

О/о

Абс.
усп.

о//о

Якiсна
усп. Yо

Абс.
усп,
%

Якiсна
усп. Yо

l !еталi машин 100 88,9
2. ремонт автомобiля 100 50 100 бз,6
3. Методика професiйного

навчання
100 50 100 1)1 100 з,1,5
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результати технологiчноi та педагогiчнот практик за перiод 2015 -
2017 рр., якi проходять студенти напряму пiдготовки 6.010104 <Професiйна
ocBiTa (Транспорт)>, поданi у таблицi 5. Комiсiя вибiрково оглянула матерiали
педагогiчноi та технологiчноi практик (щоденники, конспекти ypoKiB, виховнi
заходи, характеристики групи, iндивiдуальнi завдання тощо) та вiдзначила iх
резул ьтати вн icTb та якiсну органiзачiю.

Таблuця 5

Результати проходження технологiчноi та педагогiчноi практик

Результати !ержавноi атестацii в 2016-2017 н.р. (квалiфiкацiйний
екзамен) студентiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb бакалавра
за напрямом пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>, були
такими: абсолютна успiшнiсть - 100%, якiсна успiшнiсть - бЗ,6ОА.

За перiод 2015 - 20l'1 рр. на деннiй i заочнiй формах навчання
паiдготовлено 29 бака-,rаврiв напряму пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)>.

Висновок. Аналiз результатiв залiково-екзаменацiйноi сесiй, виконання
студентами комплексних контрольних робiт, захисту курсових робiт,
пiдсумкiв проходження практик, результатiв державноi атестацii випускникiв
засвiдчив, що студенти мають наJIежний piBeHb знань, сформованi умiння i
навички, а якiсть пiдготовки бакалаврiв за напрямом пiдготовки 6.010104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> вiдповiдас акредитацiйним вимогам.

8. Наукова дiяльнiсть та мiжнароднi зв'язки

До 2017 року випусковими на напрямi пiдготовки (спецiальностi)ло вересня lul / року випусковими на напрямl пlдготовки (спецlальностl)
6.0l0l04 кПрофесiйна ocBiTa (Транспорт)> були двi кафедри: методики
трудового i професiйного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва;
машинознавства та основ технологiй. У зв'язку зi структурною реорганiзацiсю
пiдроздiлiв унiверситеry з 4 вересня 20l7 року цi двi кафедри об'€днанi в одну -
кафедру технологiчноi та професiйноi освiти. Зважаючи на це, сьогоднi на
кафедрi розробляеться 4 науково-дослiдницьких теми прикпадного характеру.

Тема1: <Теоретико-методичнi засади проектування iнновацiйних
педагогiчних систем пiдготовки фахiвцiв у галузi технологiчноi та професiйноi
освiти> (01l4U005498) - керiвник, доктор педагогiчних наук, професор
Оршанський Л.В.

Тема 2: кДослiдження ефективностi та енергоощадностi технiчних i

Ns
зlп

Вид практики

2015 р. 2016 р. 2017 р.
Абс.
усп,
%

Якiсна
усп. Yо

Абс.
усп.
%

Якiсна
усп. О/о

Абс.
усп. ОА

Якiсна
усп,Yо

l Технологiчна практика 100 8 1,8 100 44,4
2. Педагогiчна практика i00 75,0 100 81,8 l00 50,0
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технологiчних систем)) - керiвник, доктор технiчних наук, професор Яким Р.С.
Тема 3: <Розробка плiвкових технологiй створення функцiональних та

конструкцiйних матерiалiв> - керiвник, доктор фiзико-математичних наук,
професор BipT I.C,

Тема4: <Формування iнформацiйно-комунiкацiйного освiтнього середо-
вища в процесi професiйноi пiдготовки майбутнiх учителiв технологiй та
викладачiв практичного навчання) - керiвник, кандидат педагогiчних наук,
доцент Петрицин I.0.

Кафедри неоднор€вово були спiворганiзаторами науково-практичних
конференuiй. Так, у червнi 20lЗ,20115 та20|7 poкiв проводилася Мiжнародна
науково-практична конференцiя <Лазернi технологii. Лазери та iх
застосування>. У конференцiях брали участь понад 100 учасникiв, у т.ч.
представники Польщi, ЛатвiТ, Нiмеччини, Iталii, Pocii, Бiлорусi, Азербайджану,
Словаччини. За результатами конференцiй видавались збiрники матерiалiв, а
кращi працi були опублiкованi в провiдних наукових виданнях, якi
iндексуються у науково-метричних базах даних Scopus та Web of Science.

Кафедра е випусковою на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi
освiти зi спецiальностей 0l5 <Професiйна ocBiTa (за спецiалiзацiями)) та
l05 <Прикладна фiзика та наноматерiали>. На сьогоднi в аспiрантурi при
кафедрi навчаеться 10 здобувачiв наукового ступеня.

Викладачi кафедри беруть участь у роботi численних мiжнародних
науково-практичних конференцiй (Польща, Чехiя, Литва, Бiлорусь та iH.),
публiкують cTaTTi у зарубiжних збiрниках та провiдних наукових журналах,
якi входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science та мають
високий lmpact Fасtоr. Зокрема, в перiод 2015-2017 рр. викладачами кафедри
отримано l0 патентiв на винаходи; опублiковано - 4 монографii, 96 статей у
фахових виданнях, 32 cTaTTi у зарубiжних виданнях (з них 28 з Iмпакт-
фактором); видано 24 навчальнi посiбники. {о HayKoBoi роботи також активно
залучаються студенти, про що свiдчать TaKi данi: за звiтнiй перiод ними було
опублiковано 128 наукових праць (тези, cTaTTi, навчальнi посiбники).

Мiжнародна спiвпраця кафедри здiйснюеться в межах угод мiж
!,рогобицьким державним педагогiчним унiверситетом iMeHi IBaHa Франка та
зарубiжними унiверситетами-партнерами, зокрема з польськими науковими
iнституцiями та закладами вищоi освiти - Жешувським унlверситетом
(Uniwersytet Rzeszowski), Люблiнською полiтехнiкою (Politechnika Lubelska),
Iнститутом фiзики Польськоi академii наук (Institut Fizyki PAN).

Професор BipT I.C. та доцент Попович В.Щ. проводять спiльнi HayKoBi
дослiдження у галузi фiзики напiвпровiдникiв на базi наукових лабораторiй
!ffПУ та польських унiверситетiв й наукових установ, беруть активну участь у
роботi мiжнародних конференцiй i ceMiHapiB, органiзовують HayKoBi семiнари
за участю провiдних науковцiв зарубiжних унiверситетiв (Польщi, Литви,
Азербайджану та iH.).

Професор BipT I.C. € рецензентом статей, що публiкуються в науковому
журналi Opto-Electronics Review (видавництво SPRINGER), який iндексуетьсяу
науково-метричних базах даних (зокрема Scopus) та мае Impact Fасtоr 1,449.
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У 2014 р. доцент Попович В.Щ. проходив двомiсячне стажування у
математично-природничому вiддiлi та Центрi iнновацii, трансферу природни-
чих наук та iнженерних знань Жешувського унiверситету (м. Жешув, Польща).
Ним було здiйснено аналiз системи викJIадання та методики проведення
лабораторних занять i форм контролю з KypciB <<Метрологiя>> та <Основи
електронiки i електричних схем)), а також проведено низку наукових
експериментiв. У перiод стажування здiйснено поiздку в Iнститут фiзики
Варшавського унiверситету, де проведено дослiдження низькотемпературноi
фотолюмiнесценцii монокристалiв СdТе:Сr та наукову дискусiю у дослiдниць-
кiй групi професора Петра Коссацького.

Упродовж 20\6-20|7 рр. доцент Попович В..Щ. брав участь у спiльному
науковому проектi Польща-Нiмеччина <Сильне легування монокристалiв CdTe
методом ioHHoi iмплантацii Сr> на базi дослiдного центру Гельмгольца,
!резден-Россендорф (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf), що реалiзову-
вався спiльно з науковцями цього центру, Жешувського унiверситету (м.
жешув, Польща) та за участю науковцiв з Католицького унiверситету iMeHi
IBaHa Павла II (м. Люблiн, Польща). Метою дослiджень було отримання
матерiалу, придатного для практичного застосування у галузi спiнтронiки.

Завдяки активнiй науковiй роботi та мiжнароднiй спiвпрацi низка
викладачiв мають високi iндекси цитувань (див. табл. б).

Таблuця б

Результати науковоТ роботи провiдних викладачiв кафедри
технологiчноi та професiйноi освiти

Висновок. Експертна комiсiя констатуе, що на кафедрi технологiчноi та
професiйноi освiти проводиться рiзнопланова й активна науково-дослiдницька

робота викладачiв i студентiв. У розробцi науково-дослiдницьких тем задiянi
l00 % професорсько-викладацького складу, а також значна частина студентiв
3 - 5 KypciB. Результати НДР - це захисти докторських i кандидатських
дисертацiй, публiкачiя чисельних монографiй, наукових статей у фахових
журнаJIах, збiрниках наукових праць, що iндексуються у науково-метричних
базах даних Scopus та Web of Science, органiзацiя та проведення Мiжнародноi
науково-практичноi конференцii <Лазернi технологiТ. Лазери та ix застосуван-

Прiзвище, iм'я,
по батьковi Нпп

кiлькiсть
публiкацiй

Бiблiографiчнi
посилан ня

h-iндекс it0-
iндекс

BipT I.C. 5lZ 405 l1 |2
Оршанський Л.В. l9з |22 6 2

Яким Р.С. 190 |20 6 l

Попович В..Щ. 88 76 4 2
Нищак I.Д. |29 38 2 0
Павловський Ю.В. 128 зl J 0
Лужецький В.С l00 2| 2 l
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i студентiв у понал l50ня)), участь науково-педагогiчних працiвникiв
всеукраiнських i мiжнародних конференцiях.

9. Перелiк зауважень (приписiв) контролюючих органiв
та заходи з ii усунення

При проведеннi акредитацiйноi експертизи напряму пiдготовки 6.0l0104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> у 201З роцi в експертних висновках були
висловленl т aI(l зачваэtсе ння.,

- активiзувати профорiентацiйну робоry серед учнiв загальноосвiтнiх
шкiл, випускникiв професiйно-технiчних закладiв освiти та мiжшкiльних
навч€IJIьно-виробничих комбiнатiв з метою забезпечення прийому
л i цензованого обсяry студентiв;

- реалiзувати ступеневу пiдготовку фахiвцiв за заявленим напрямом
пiдготовки як на деннiй, так i заочнiй формах навчання;

- привести у вiдповiднiсть до вимог МОН Украiни форму державноТ
атестацii випускникiв заявленого рiвня;

- покращити матерiально-технiчну базу випусковоТ кафедри шляхом
придбання сучасного дiагностичного та технологiчного устаткування для
обслуговування та ремонту транспортних засобiв;

- розширити перелiк баз виробничих практик;

- продовжити роботу з упровадження в освiтнiй процес лiцензованого
програмного забезпечення та мультимедiЙних засобiв навчання;

- поповнити бiблiотечнi фонди сучасними пiдручниками i посiбниками з

дисциплiн профiлю пiдготовки та фаховими перiодичними виданнями;

- розширити перелiк баз пiдвищення квалiфiкацiТ викладачiв з технiчних
дисциплiн у ВНЗ III-IV piBHiB акредитацii транспортного профiлю,

На усунення висловлених зауважень була провеdена mака робоmа:
l. Розширено географiю профорiентацiйноi роботи. Сьогоднi вона

ведеться серед учнiвськоi молодi не лише Львiвщини, а й Iвано-Франкiвськоi,
Тернопiльськоi, Закарпатськоi та Волинськоi областей. Потенцiйними
абiтурiснтами для вступу на навчання за спецiальнiстю 0l5 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> е випускники низки вищих професiйних та коледжiв I-II piBHiB
акредитацii цих областей,
освiти <Молодший спецiалiст>. Зокрема, ведеться активна профорiентачiйна

робота в таких закладах освiти: Стрийському ВПУ Jф 34, ,.Щрогобицькому
коледжi нафти i газу, Бродiвському педагогiчному коледж iMeHi Маркiяна
Шашкевича, Коломийському iндустрiально-педагогiчному TexHiKyMi,
Калуському полiтехнiчному коледжi, Володимир-Волинському педагогiчному
коледжi iMeHi А. Ю. Кримського. Проте серед студентiв зазначеноi
спецiальностi переважають жителi Львiвщини i лише незначний вiдсоток
становлять представники iнших регiонiв Украiни.

якi здiйснюють пiдготовку фахiвцiв за ступенем

2. Пiдготовка фахiвцiв за напрямом пiдготовки 6,0l0l04 <Професiйна
ocBiTa (Транспорт)> на заочнiй формi навчання здiйснюеться з 2008 року. З
20lб року здiйснюеться набiр на навчання за

ступня вищоi освiти <Молодший спецiалiст>.
скороченим TepMlHoM на ocнoBl
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3. На сьогоднi вiдсутнi стандарти вищоТ освiти з напряму пiдготовки, що
акредитуеться. У проектах стандартiв вищоi освiти зi спецiальностi

педагогlчного унlверситету
Вченою радою
iMeHi IBaHa Франка для першого (бакалаврського)

01 5 кПрофесiйна ocBiTa (за спецiа.,riзацiями)> пiдсумкова атестацiя може
здiйснюватися як у формi квалiфiкацiйного iспиту, так i у формi захисту
квалiфiкацiйноi роботи. .Щрогобицького державного

рiвня вищоi освiти рекомендовано форrу пiдсумковоi атестацii у формi
квалiфiкачiйного екзамену.

4. Матерiал ьно-технiчне забезпечення напряму пlдготовки €

задовiльним. У 201.4 poui унiверситетом придбано гiдромеханiчний
автопiдйомник, який змонтовано у навчаJlьно-виробничiй майстернi з
технiчного обслуговування, дiагностики та ремонту автомобiлiв, а також
оновлено програмне забезпечення дiагностичного комплексу USB-Autoscope
на базi ПК.

5. З огляду на невелику кiлькiсть студентiв, що навчаються на напрямi
пiдготовки 6.010l04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>, перелiк баз виробничоi
(технологiчноi) практики не розширювався. Тому основними базами
виробничоi (педагогiчноi) практики зuшишаються Вище професiйне училище
JФ 19 (м. ,Щрогобич) та ,Щрогобицький професiйний полtтехнlчний лlцеи, якl
здiйснюють пiдготовку робiтничих кадрiв автомобiльного профiлю.

6. Сьогоднi кафедра володiс трьома мультимедiйними lrроекторами, якi
широко використовуються в ocBiTHboMy процесi. Викладання навчального
матерiалу супроводжу€ться презентацiями, навчЕLпьними вiдеофiльмами,
iнформацiйними роликами тощо. Комп'ютери бiльшостi лабораторiй i
кабiнетiв кафелри пiдключенi до мережi IHTepHeT.

Прикладне програмне забезпечення використову€ться пiд
викладання дисциплiн <Комп'ютерна графiка>, <Iнформатика), (Електричне
та електронне обладнання автомобiля>, <Ремонт автомобiлiв>, к.Щiагностика
автомобiля), <Електротехнiка та електронiка>, <Опiр матерiалiв> та iH.

7. За ocTaHHi 5 poKiB бiблiотечнi фонди поповнено 24 посiбниками з

дисциплiн профiлю, а перелiк фахових перiодичних видань складае 12

наименувань.
8. основними базами пiдвищення квалiфiкацii викладачiв технiчних

НУ <Львiвська полiтехнiкa>), Хмельницькогодисциплiн стtulи кафедри
нацiонального унiверситету, Iвано-Франкiвського нацiонального технiчного
унiверситету нафти i газу та Фiзико-механiчний iнститут iM. Г.В. Карпенка.
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10. Зауваження що були зробленi пiд час попередньоi експертизи поданих
до МОН акредитацiй них матерiалiв

За результатами попередньоi експертизи поданих матерiалiв
акрелитацiйноi справи виявлено наступнi недолiки:

l . Перевiрити передплату фахових перiодичних видань на 201 8 р.
2, Вiдсутня iнформацiя про забезпечення викJIадачем дисциплiни

<Соцiологiя>.
З. З'ясувати фахову вiдповiднiсть викладачiв до дисциплiни: Янко Ж.В.

Педагогiчна етика та Етика i естетика; .Щротенко B.I. - Кiномистецтво i
телебачення; Лазурчак Л.В. - Iнформатика

Пояснення:
l. Перелiк фахових перiодичних видань за 20l8 р. наведено у додатку А:

<Замовлення на гaвети та журнаJIи з сiчня 2018 р. по вiдомчiй переплатi
!рогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франко;
<Платiжне доручення за Ns 11lб вiд 16.11.2017 р.>.

2. Комiсiя встановила, що пiд час формування акредитацiйноi справи
була допущена технiчна помилка при укладеннi таблицi Л! 6, а саме пiд
номером З2 в колонцi 2 неправильно вказано назву навчальноi дисциплiни.
Замiсть <Соцiологiя освiти> повинно бути <Соцiологiя>, яку читас доцеЕт
кафедри правознавства, соцiологii та полiтологii Мiрчук lрина Леонiдiвна,
об'сктивнi данi якоi наведенi у таблицi б.

3. Стосовно фаховоi вiдповiдностi викладачiв до дисциплiн комiсiя
встановила:

З.1. Янко Ж.В., яка викладас навчальнi дисциплiни <<Педагогiчна етика> i
<Етика та естетикФ).
Вiдповiднiсть профiлю дисциплiни встановлено за наступними пока:}никами:

- стажування у Нацiональному унiверситетi <<Львiвська полiтехнiко на
кафедрi фiлософii (ловiдка М 505 вiд 08.12.2016р.) на тему <Формування
цiннiсних орiентацiй та естетичних cMaKiB у майбутнiх педагогiв>;

- публiкаuii:
l. Художнiй TBip: духовнiсть i соцiальне пiзнання / Ж.Янко ll

Людинознавчi студii: Збiрник наукових праць ,,ЩЩПУ iMeHi IBaHa Франка /
Ред.кол. Т.Бiленко (гол.редактор), В.Бодак, В.Возняк та iH. - ,Щрогобич :

Редакцiйно-видавничий вiдцiл ДДПУ iMeHi IBaHa Франка, 2013. - Випуск
двадцять восьмий. Фiлософiя. - С. 1З7 - |46.

2. Суб'ективнi та об'ективнi аспекти особистостi митця у процесi
соцiмьного пiзнання / Ж.В.Янко // Людинознавчi студii: Збiрник наукових
праць ДДПУ iMeHi IBaHa Франка / Ред.кол. Н.Скотна (гол.редактор),
О.Ткаченко та iH. - .Щрогобич : Редакцiйно-видавничий вiддiл ДДПУ iMeHi
IBaHa Франка,20|4. -Випуск двадцять дев'ятий. Фiлософiя. - С. |44 - l54.
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З. Свiдомi та несвiдомi чинники художньоi творчостi // Людинознавчi
стулii, Збiрник наукових праць fl!ПУ iMeHi IBaHa Франка. - ,Щрогобич: РВВ
ДДПУ, 2015. Вип, 2З. Фiлософiя. - С. 148-158.

4. Iсторiя мистецтва: термiнологiчний словник: навч.-метод. посiбник. -
.Ц,рогобич: РВВ ДДПУ, 20|6. - 64 с.

3.2. !,ротенко B.I., яка виклада€ навчальну дисциплiну <Кiномистецтво i
телебачення>r.

Вiдповiднiсть профiлю дисциплiни встановлено за наступними
показниками:

- публiкацii:
l. ,,Щротенко B.I. Кiномистецтво i телебачення: навчаJIьний посiбник /

Ваqентина !ротенко. - .Щрогобич: Редакцiйно-видавничий вiддiл ЩЩПУ iMeHi
lBaHa Франка, 20l2.- l lб с.;

2. Щротенко B.I. Iсторiя украiнськоi культури : навчальний посiбник. -

Редакцiйно-видавничий вiддiл ЩЩПУ iMeHi IBaHa Франка, 20|2. - |34с.
(Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ. Протокол Nsб вiд
l4.06.2012p.)- 8,З8

3. .Ц,ротенко B.I., Муляр Н.М. основи сценiчного та екранного мистецтва
з методикою викладання [тексти лекцiй]. - ,Щрогобич : Видавничий вiддiл
ДДПУ iMeHi IBaHa Франка,20|3. - 114с, (Рекомендовано до друку вченою

ралою !flПУ. Протокол Jr&4 вiд 28.03.20l3p.) - 7,12

- стажування у Львiвському нацiональному унiверситетi iMeHi IBaHa
Франка на кафедрi TeopiT та icTopii культури (.Щовiдка JФ lб34-В вiд
l5.04.20l5 р.) за темою <Феномен вiтчизЕяного кiномистецтва в ocBiTHboMy
просторi Украiни>

3.3. Лазурчак Л.В., яка виклада€ навч€lJIьну дисциплiну <Iнформатика>.
В iдповiднiсть

показниками:
профiлю дисциплiни встановлено за наступними

- публiкачii:
l. Лазурчак Л,В. Системи компютерноi математики як засiб навчаннJI та

дослiдження задач математичноi iнформатики: монографiя [Авт.кол:
О.В. CiKopa, Р.М. Пелещак, М.В.,Щорошенко, Т.П. Кобильник, Т.М. Козак,
У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин, В.Б. Жидик, Л.В, Лазурчак, P.I. Пазюк] -
{рогобич: ВВ ДДПУ iM. I. Франка, 2017. - ЗЗ8 с.

2. Лазурчак Л.В. Iнформацiйнi технологii в ocBiTi : зб. наук, пр. - Вип. 31.

-Херсон:ХЩУ, -20|7 -С.З2-45. -Режимдоступу: http://ite.kspu.edu/Issue_3 1

3. Лазурчак Л,В. Iнформатика. Програмування мовою Q++ [методичнi
вказiвки для пiдготовки фахiвцiв першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти
галузi знань 0l <OcBiTa> спецiальностi 014,04 <Середня ocBiTa (математика)>,
0l 4.08 <Середня ocBiTa (фiзика)> та галузi знань 1 1 <Математика та
статистика)) спецiальностi l l l <Математика>] / Любов Василiвна Лазурчак,
Тетяна Ярославiвна Вдовичин. - .Щрогобич: Видавничий вiддiл Дрогобицького
державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка, 2017 . - 76 с.
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4. Лазурчак Л.В. Курс лекцiй для фахiвцiв ОКР <Бакалавр> галузi знань
0403 <Системнi науки i кiбернетика> напряму пiдготовки 6.040З02
<Iнформатико. - .Щрогобич: Редакцiйно-видавничий вiддiл ДДПУ iM. IBaHa
Франка, 201З. - 68 с.

5. Лазурчак Л.В. Програмування. Тексти лекцiй [навчально-методичний
посiбник для пiдготовки фахiвцiв першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти
галузi знань 0 1 <Освiта/Педагогiка> спецiа.ltьностi 014 кСередня ocBiTa
(iнформатика)] / Любов Василiвна Лазурчак, Тетяна Ярославiвна Вдовичин. -
.Щрогобич: Видавничий вiддiл .Д,рогобицького державного педагогiчного
унiверситету iMeHi IBaHa Франка,2018. - 7б с,

11. Пiдстави для акредитацii напряму пiдготовки
б.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорп>)>

Iнформачiя про здiйснення ocBiTHboi дiяльностi з пiдготовки фахiвцiв
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня <Бакалавр> за напрямом пiдготовки 6,0l0104
кПрофесiйна ocBiTa (Транспорт) у,Щрогобицькому державному педагогiчному
унiверситетi iMeHi IBaHa Франка е об'сктивною, вiдповiдае стану справ та
дозволя€ зробити TaKi висновки.

1. Щрогобицький державний педагогiчний унiверситетi iMeHi IBaHa
Франка як закJIад вищоi освiти заснований у 1940 роцi. Унiверситет мас Bci
необхiднi документи, зокрема: Статут, лiцензiТ та сертифiкати до них,
довiдки з (,диного державного реестру пiдприемств i органiзацiй Украiни,
дозволи вiдповiдних державних органiв на проведення ocBiTHboi дiяльностi.
Унiверситет пiдпорядкований MiHicTepcTBy освiти i науки Украiни, форма
власностl - державна.

Унiверситет здiйснюе пiдготовку фахiвцiв з 12 галузей знань за 41
спецiальнiстю, з яких 25 акредитованi за IV piBHeM акредитацii, 9 - за II
piBHeM, 7 - неакредитованi.

На 36 кафедрах унiверситету освiтнiй процес забезпечують 552 науково-
педагогiчних працiвники, з них 522 (94,6 %) на постiйнiй ocHoBi i 30 (5,4 Yо) - за
сумiсництвом. Серед постiйного скJIаду е 58 докторiв наук, професорiв (11,1 %
вiд ycix штатних науково-педагогiчних працiвникiв), 326 кандидатiв наук,
доцентiв (62,5 % вiд ycix штатних науково-педагогiчних працiвникiв).

В унiверситетi проводяться рiзнобiчнi HayKoBi дослiдження з метою
пiдвищення ефективностi використання наукового потенцiалу, широкого
залучення науковцiв до виконання тематики загальнодержавного значення.
Вчена рада унiверситету визначила прiоритетнi напрями наукових дослiджень.
Унiверситет пiдтримуе TicHi контакти зi спорiдненими закладами вищоi освiти,
науковими центрами Польщi, ABcTpii, Нiмеччини, Бельгii та iH. В унiверситетi
працюють три спецiалiзованих вчених радах iз захисту докторських та
кандидатських дисертацlи.

Пiдготовка фахiвчiв за напрямом пiдготовки <Професiйна ocBiTo з 2003

року здiйснюеться у навчально-науковому iнститутi фiзики, математики,
економiки та iнновацiйних технологiй. З вересня 201l року пiдготовка
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здiйснюеться за профiлем (Транспорт) (спецiалiзацiя <Експлуатацiя та ремонт
мiсцевого та автомобiльного транспортр), що вiдповiдае перелiку [рофiлiв,
введених у дiю наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни за J\! 4 вiд
l0.01,201l р,

Випусковою на напрямi пiдготовки 6.010104 кПрофесiйна ocBiTa> за
профiлем пiдготовки <Транспорт> освiтнього ступеня <Бакапавр>> е кафедра
технологiчноi та професiйноТ освiти.

У цiлому дiяльнiсть .Щрогобицького державного педагогiчного
унiверситету iMeHi IBaHa Франка здiйснюеться вiдповiдно до вимог дiючих
нормативних aKTiB i забезпечуе належний piBeHb пiдготовки фахiвцiв за
напрямом 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт) (профiль - <Експлуатацiя
та ремонт мiсцевого та автомобiльного транспорту))>.

2. Проведений анатliз формування контингенту студентiв показав, що
пiдроздiли унiверситету та викладачi проводять належну профорiентацiйну
роботу серед потенцiйних абiтурiснтiв у
професiйно-технiчноТ та професiйноi освiти.

закладах загальноi середньоi,

llрииом на навчання для здооуття UKP <Ьакалавр) за напрямом б.U l0l U4
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> на ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти

Прийом здобуття ОКР <Бакалавр> за напрямом 6.010104

здiйснюсться на денну та заочну форми навчання як на мiсця державного
замовлення, так i на мiсця, що фiнансуються за кошти фiзичних та юридичних
осiб. Прийом до Щрогобичького державного педагогiчного унiверситету iMeHi
IBaHa Франка для здобуття будь-якого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
здiйснюсться за конкурсом нез€LIIежно вiд джерел фiнансування.

Формуванrя контингенту студентiв вiдповiдае вимогам акредитацii
пiдготовки фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня <Бакалавр> за напрямом
6.0l0l04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>. У зв'язку з м€tлою чисельнiстю
наборiв на заочну форrу навчання комiсiя рекомендуе зменшити лiцензований
обсяг для цiеi форми навчання до 15 осiб.

З. Аналiз змiсту пiдготовки фахiвцiв за напрямом 6.010104 <Професiйна
ocBiTa (Транспорт)> засвiдчив наявнiсть необхiдноi документацii (ocBiTHbo-
квалiфiкацiйноi характеристики, освiтньо-професiйноi програми, робочого
навчаJIьного плану i програм навчальних дисциплiн тощо), а також
узгодженiсть та вiдповiднiсть ix змiсту державним стандартам i вимогам,
потребам ринку працi та розвитку особистостi, забезпеченiсть наступностi та
ступеневостi пiдготовки цiсi категорii фахiвцiв.

Проведений аналiз навчально-методичного забезпечення пiдготовки
фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piBHiB <Бакалавр)) за напрямом пiдготовки
6.0l0l04 кПрофесiйна ocBiTa (Транспорт)> показав, що кафедрами

унiверситету виконано значний обсяг роботи з пiдготовки вiдповiдноi
нормативноi та навч€Lпьно-методичноi документацii: з ycix навчiшьних
дисциплiн розробленi робочi навчальнi програми дисциплiн, пакети
комплексних контрольних робiт, програми практик, критерii оцiнювання знань
i BMiHb студентiв тощо. Адаптоване до вимог кредитно-трансферноi системи
оцiнювання навчальних досягнень
шкалою та шкалою Сктс.

Голо ва екс пер mноl' ко,u i с ii'
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нараховуе б15725Книжковий фо"д бiблiотеки унiверситеry
примiрникiв. Частина книжкового фонду бiблiотеки переведена в електронний
BapiaHT, що спрощу€ студентам доступ до першоджерел. Проте потрiбно
поповнити бiблiотечнi фонди сучасними пiдручниками i посiбниками з
дисциплiн профiлю пiдготовки та фаховими перiодичними виданнями.

Iнформацiйне ocBiTHe середовище забезпечують 2 комп'ютернi класи на
22 робочi мiсця, якi об'еднанi в локальну мережу, оснащенi вiдповiдним
програмним забезпеченням i пiдключенi до

Наявне навчыIьно-методичне й
глобальноi мережi Intemet,
iнформацiйне забезпечення дас

можливiсть якiсноi пiдготовки фахiвцiв за напрямом б.010104 <Професiйна
ocBiTa (Транспорт)>.

4, Аналiз кадрового забезпечення освiтнього процесу пiдготовки
фахiвчiв освiтньо-квмiфiкацiйного рiвня <Бакалавр) за напрямом пiдготовки
6.0l 0l 04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)> свiдчить про наступне:

4.1. Пiдготовку фахiвцiв забезпечують 45 викладачiв. З них: 6 (13,3%) -
професори, доктори наук та З2 (7|j%) - доценти, кандидати наук. Загалом
частка викладачiв з науковими ступенями та вченими званнями складае 84,4, у
т.ч. на постiйнiй ocHoBi - 94,7%. В ocBiTHboMy процесi на напрямi пiдготовки
задiянi викладачi l5 кафедр унiверситету.

4.2. Частка викладачiв з науковими ступенями та вченими званнями, якi
забезпечують викладання лекцiйних годин складае з циклу дисциплiн:

1) гуманiтарноi та соцiально-економiчноi пiдготовки - 87,5 % (у т.ч.
l4,З О/о- доктори наук, професори);

2) природничо-науковоi пiдготовки -90О/о (у т.ч. l1,1 % - доктори наук,
професори);

3) професiЙноi та практичноi пiдготовки - 92,3 % (у т.ч. 16,,7Уо - доктори
наук, професори).

ви користання,
педагогiчних

пlдвищення
працlвникlв

4.3. Випусковою на напрямi пiдготовки 6.010104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> е кафелра технологiчноi та професiйноi освiти. На кафедрi
працюс 22 викладачi, з них 4 доктори наук, професори, 15 кандидатiв наук,
доцентlв.

4.4. Калровий склад випусковоi кафедри, система пiдбору кадрiв, ii
квалiфiкацii, динамiка змiн у складi науково-
достатнi для забезпечення якiсноi пiдготовки

фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня <Бакалавр> за напрямом пiдготовки
6.0l 0l 04 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>.

5. Аналiз матерiально-технiчноi бази пiдготовки фахiвцiв ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня <Бакалавр> за напрямом пiдготовки 6.0l0104
кПрофесiйна ocBiTa (Транспорт)> показав, що освiтнiй процес забезпечений
необхiдними навчaшьними i допомiжними примiщеннями, оснащеними
спецiалiзованими та комп'ютерними лабораторiями, навчально-виробничими
майстернями, мультимедiйними засобами тощо. Аудиторний фонд
лабораторii !рогобицького державного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa
Франка вiдповiдають сучасним вимогам охорони працi iсанiтарного стану,

Гол о ва екс пер mн oi' ком i с ii' PydeHKo М. В.
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Складовими матерiально-технiчноТ бази унiверситету, KpiM навч€цьних
корпусiв, с облаштованi ryртожитки, бiблiотека, спортивнi комплекси, iдальнi,

редакцiйно-видавничий вiддiл, спортивно-оздоровчий табiр, що забезпечуе
належнi умови не лише для проведення освiтнього процесу, а й для
соцiального, фiзичного та культурного розвитку студентського колективу.

Матерiально-технiчна база унiверситету за BciMa параметрами
забезпечуе нормальнi умови для навчання, проживання та вiдпочинку
студентiв.

6. Якiсть пiдготовки фахiвцiв, якi здобувають освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb <Бакапавр)) за напрямом пiдготовки б.010104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> визначалася на пiдставi:

- аналiзу результатiв зимовоi за-.,riково-екзаменацiйноi cecii 201 7-201 8
навчального року;

- виконання студентами комплексних контрольЕих робiт (ККР) з циклiв
дисциплiн гуманiтарноi та соцiально-економiчноi, природничо-науковоi,
професiйноi та практичноi пiдготовки;

- аналiзу результатiв захисту курсових робiт, пiдсумкiв проходження
практик;

- аналiзу результатiв державноi атестацii здобувачiв вищоi освiти.
Аналiз результатiв залiково-екзаменацiйноi сесiй, виконання студентами

комплексних контрольних робiт, захисту курсових робiт, пiдсумкiв
проходження практик, результатlв державноl атестацll випускникlв засвlдчив,
що студенти мають достатньо високий piBeHb знань, сформованi умiння i
навички, а якiсть пiдготовки бакалаврiв за напрямом пiдготовки 6.010104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)> вiдповiдае державним вимогам щодо
акредитацii цього напряму пiдготовки.

7. Проведений аналiз науково-дослiдноi роботи випусковоi кафедри
технологiчноi та професiйноi освiти пок€}зав вiдповiднiсть основних BeKTopiB
HayKoBoi дiяльностi профiлю пiдготовки фахiвцiв за напрямом 6,010104
<Професiйна ocBiTa (Транспорт)>. Студенти активно залучаються до науково-
дослiдноI роботи кафедри, участi у науково-практичних конференцiях рiзного
рангу.

Наукова дiяльнiсть, робота аспiрантури, мiжнароднi зв'язки випусковоi
кафелри сприяють якiснiй пiдготовцi фахiвцiв, якi здобувають ocBiTHbo-
квалiфiкачiйний piBeHb <Бакмавр> за напрямом пiдготовки 6.01 0104
кПрофесiйна ocBiтa (Транспорт)).

Висновоlс На пiдставi вивчених матерiалiв та аналiзу якостi пiдготовки

фахiвцiв стверджусться, що навчально-методичне, iнформацiйне, кадрове та
матерiально-технiчне забезпечення, якiсть пiдготовки фахiвцiв ocBiTHbo-
квалiфiкачiйного рiвня кБакалавр> за напрямом б.010104 <Професiйна ocBiTa
(Транспорт)> у .Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi iMeHi
IBaHa Франка в цiлому вiдповiдають встановленим лiцензiйним умовам й
акредитацiйним вимогам та забезпечують державну гарантiю якостi вищоi
освiти.

Голо в а е кс пе р mн ol' ко,пl ic i t PydeHKo М. В.
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рЕкомвндАцIi ЕкспЕртноi KOMICIi

Щля бiльш повного виконання вимог MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
щодо акредитацii пiдготовки фахiвuiв за напрямом 6.010l04 <Професiйна
ocBiTa (Транспорт)> в,Щрогобицькому державному педагогiчному унiверситетi
iMeHi IBaHa Франка, пiдвищення якостi пiдготовки цiеi категорii фахiвчiв
експертна ком\с1\ реком ен dуе :

1) урiзноманiтнити форми, якi активiзують процес профорiентачiйноi
роботи серед учнiв загальноосвiтнiх шкiл, мiжшкiльних навчально-
виробничих комбiнатiв, випускникiв закладiв професiйноi та професiйно-
технiчноТ освiти з метою формування контингенту здобувачiв першого
(бакалаврського) рiвня вищоi освiти та забезпечення виконання лiцензованого
обсягу на акредитовану спецiальнiсть;

2) для реалiзацii ступеневоi пiдготовки фахiвчiв, докласти зусилля щодо
лiцензування другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти за
напрямом пiдготовки як на деннiй, так i заочнiй формах навчання;

3) при укладаннi планiв пiдвищення квалiфiкацii спрямувати
викладачiв випусковоi кафедри на осво€ння iнновацiйних ocBiTHix методик i
квапiфiкачiй у закладах вищоi освiти транспортного профiлю, що пiдтверд-
жуються вiдповiдними сертифiкатами i свiдоцтвами;

4) продовжити роботу зi створення електронних версiй навчально-
методичного забезпечення та розмiщення ix на освiтнiй платформi Moodle;

5)пiдвищити активнiсть науково-педагогlчних працlвникlв
публiкацiй наукових матерiалiв власних дослiджень у виданнях,
iндексуються у мiжнародних науково-метричних базах даних Scopus, Web of
Science, Index Copernicus та iH.;

6) активнiше залучати здобувачiв першого (бакалаврського) рiвня вищоi
освiти до виконання кафедральних наукових тем з метою реалiзацii програми
обмiну студентами та розширення наукових зв'язкiв з провiдними закладами
вицоi освiти в YKpaiHi i за iT межами;

7) спрямувати зусилля студентiв та викладачiв випусковоi кафедри до
проведення науково-дослiдницькоi роботи на базi закладiв професiйноi та
професiйно-технiчноi освiти з метою апробацii HoBiTHix технологiй пiдготовки

фахiвцiв транспортного профiлю;
8) проловжити роботу з упровадження в освiтнiй процес лiцензованого

програмного забезпечення та сучасних мультимедiйних засобiв навчання.

ЗАГАЛЬНИИ ВИСНОВОК

на пiдставi вивчених матерiалiв та аналiзу якостi пiдготовки фахiвцiв
можливо зробити висновок, що навчаJIьно-методичне, iнформацiйне, кадрове
та матерiальне забезпечення, якiсть пiдготовки бакалаврiв за напрямом
6.010104 кПрофесiйна ocBiTa (Транспорт) у Щрогобицькому державному
педагогiч ному
встановленим

щодо
що

унiверситетi iMeHi IBaHa Франка в цiлому вiдповiдають

зая вленим

активнiсть

акредитацiйним i лiцензiйним вимогам МОН Украiни до
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вказаного освiтньо-квЕlлiфiкацiйного рiвня
гарантlю якостl вищо1 освlти.

Наведенi вище данi та порiвняння
дiяльностi з акредитацiйними i лiцензiйними вимогами засвiдчують, що
напрям пiдготовки фахiвцiв 6.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт) за
першим (бакалаврським) piBHeM вищоi освiти може бути акредитований з
лiцензованим обсягом 20 осiб денноi форми навчання та 15 осiб заочноi форми
навчання.

Голова експертноi KoMicii:
кандидат педагогiчних наук, доцент,
доцент кафедри основ професiйного навчання
Киiвського нацiонального

ун iBepc итету булiвничтва iархiтектури Руленко М. В.

Експерт:
кандидат технiчних наук, доцент, доцент
кафедри транспортних систем i логiстики
Харкiвського нацiонального унiверситету
мiського господарства iM. О, М. Бекетова

01 червня 2018 року

ознайомлена>>

Скотна Н. В.

Россолов о. в.
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та можуть забезпечити державну

фактичних показникiв ocBiTHboi

и висновками
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ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання кадрових i технологiчних вимог щодо

матерiально-технiчного, навчально-методичного та iнформацiйного
забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

з напряму пiдготовки б.010104 Професiйна ocBiTa (Транспорт)

Найменування показника
(нормативу)

Зпачення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдхилення
фактичного

значенця
показника вiд
нормативного

Кадровi вимоги щодо забезпечення провадження
ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
4. Проведення лекцiй з навчальних
дисциплiн науково-педагогiчними
(науковими) працiвниками вiдповiдноi
спецiмьностi за основним м iсцем
роботи (мiнiмальний вiдсоток
визначенот навчмьним планом кiлькостi
годин):
l ) якi мають науковий ступiнь та,/або
вчене звання (ло б вересня 2019 р. лля
початкового рiвня з урахуванням
пе.lагогiчних праuiвникiв. якi мають
вищу категорiю)

50 80,5 +30,5

2) якi мають науковий ступiнь доктора
наук або вчене звання професора

10 20,6 +10,6

3) якi мають науковий ступiнь доктора
наук та вчене звання
5. Проведенrrя лекцiй з навчальних
дисциплiн, що забезпечують формрання
професiйн их ком петентностей. наlково-
педагогiчними (наlтовими)
працiвниками, якi е визнаними
професiоналами з досвiдом роботи за

фахом 1мiнivальний Bi.lcoToK визначеноi
навча[ьним планом кiлькостi годин):
l ) лослiлничькоi, управлiнськоi,
iнновацiйноi або творчоi роботи за фахом
2) практичноi роботи за фахом l0 85,6 +7 5,6
6. Проведення лекцiй, практичних,
семiнарських та лабораторних занять,
здiйснення наукового керiвництва
курсовими, дипломними роботами
( проекгам и.). дисертацiй ним и

дослiдженнями науково-педагогiчними
(науковими) прачiвниками, piBeHb
науковоТ та професiйноi активностi
кожного з яких засвiдчуеться виконанням
за ocTaHHi п'ять poKiB не менше трьох
умов. зазначених у пунктi 5 примiток

пiдпункти
1-16 пункту 5

примiток
+

Гол о ва е кс пер lп н oi' ко,\4 ic i i' Руdенко М. В.
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7. Наявнiсть випусковоi кафедри iз
спецiа-,tьноi (фаховоi) пiдготовки, яку
очолюс фахiвець вiдповiдноi або
спорiдненоi науково-педагогiчноi
спецiальностi:
l ) з науковим ступенем доктора наук та
вченим званням

+

2) з науковим ступенем та вченим
званням
3) з науковим ступенем або вченим
званням

+ +

8. Наявнiсть трудових договорiв
(KoHTpaKTiB) з yciMa науково-
педагогiчними працiвниками таlабо
наказiв про прийняття ix на роботу

+ +

Технологiчнi вимоги щодо матерiально-технiчного
забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

Започаткування провадження ocBiTHbo 1 дlяльност1
1 . Забезпеченiсть примiщеннями для
проведення навчмьних занять та
контрольних заходiв (кв. MeTpiB на одну
особу для факти.lного контингенту
студентiв та зшIвленого обсягу з

урахуванням навчання за змiпами)

2,4 4,6 _!') 
'

2, Забезпеченiсть мультимедiйним
обладнанням для одночасного
використання в навчaцьних аулиторiях
1мiнiмальний вiдсоток кiлькостi
аудиторiй)

30 з5"7 +5,7

3, Наявнiсть соцiально-побутовоi
iнфрастtlуктури:
1) бiблiотеки, у тому числi читмьного
залу

+ +

2) пунктiв харчування + +

3) актового чи концертного залу + +

4) сгtортивного за_,rу + +

5) стадiону таlабо спортивних
майданчикiв

+ +

6) медичного пункту + +

4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi
освiти гуртожитком (мiнiма.lьний
вiдсоток потреби)

70 100 +з0

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
5. Забезпеченiсть комп'ютерними
робочими мiсцями, лабораторiями,
полiгонами, обладна}tням,

устаткуванням, необхiдними для
виконання навчальних планiв

+ +

Технологiчнi вимоги щодо навчально-методичного
забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

Започаткування провадження ocBiTHbc ll дlяльностl
l . Наявнiсть опису ocBiTHboi програми + +

Голова експерmно| Koшici| Руdенко М. В,
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2. Наявнiсть навчального плану та
пояснювальноi записки до нього

+ +

Провадження ocBiTHboi дiяльностl
3. Наявнiсть робочоi програми з кожноi
навчмьноi дисциплiни навчального
плану

+ +

4. Наявнiсть комплексу навчально-
ме годичного забезпечення з кожноi
навчальноi дисциплiни навчального
плану

+ +

5. Наявнiсть програми практичноi
пiдготовки, робочих програм практик

+ +

6. Забезпеченiсть студентiв навчaшьними
магерiалами з кожноi навчальноТ

дисциплiни навчального плану
+ +

7. Наявнiсть методичних MaTepiMiB для
проведен ня атестацii здобува.]iв

+ +

Технологiчнi вимоги щодо iнформацiйного
забезпечення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти

Започаткування провадження ocBiTHbo i дiяльностi
l. Забезпеченiсть бiблiотеки
вiтчизняцими та закордонними

фаховими перiодичними виданнями
вiдповiдного або спорiдненого профiлю,
в гомy числi в електронному виглядi

не менш як
чотири

найменчвання
13 +9

2. Наявнiсть доступу до баз даних
перiодичних наукових видань
англiйською мовою вiдповiдного або
спорiдненого профiлю (допускаеться
сп iльне користування базами кiлькома
закладами освiти)

+ +

Провадження ocBiTHboi дiяльностi
3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту закла,ry
освiти, на якому розмiщена основна
iнформачiя про його дiяльнiсть (струтсгlра,

лiцензiТ та сертифiкати про акрел-rтачiю.
освiтня/освiтньо-Еа1кова./
видавнича/атестацiйна (HalKoBllx кадрiв)

дiя,тьнiсть. навчапьн i та HayKoBi cTplKTypHi
пiдроздiли та'ix склад, перелiк навчаJъних
дисциплiн. правила прийому, контактна
iнформацЬ)

+ +

4. [iаявн icTb електронного ресурсу
закладу освi,ги, який мiстить навч&lьно-
методичнi матерiа,rи з навчalльних
дисциплiн навчального плану, в тому
числi в системi дистанцiйного навчання
(мiнiмальний вiдсоток навчальних
дисчиплiн)

50 57,8 +7,8

Голова експерmноi Koшicii' PydeHKo М, В.
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ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання нормативних вимог щодо якiсних

характеристик пiдготовки фахiвцiв
за напрямом б.010104 <Професiйна ocBiTa (Транспорт)>

Назва показника (нормативу)

Значення
покa}зника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдхилення
фактичного

значення
покщника вiд
нормативного

Якiснi харакгеристики пйготовки фахiвцiв

l . Умови забезпечення державноi гарантii якостi
вищоi освiти
l . l . Виконання навчаJlьного плану за
показниками: перелiк навчальних дисциплiн,
години, форми контролю, О%

l00 l00 0

l .2. Пiдвищення квалiфiкацii викладачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poKiB, % l00 100 0

l . 
j. Чисельнiсть науково-педагогlчних

( пе,лагогiчних) працiвникiв. що обслуговують
спецiальнiсть i прачююrь у навчальному закладi
за основним мiсцем роботи, якi займаються
вдосконаленням навчально-методичного
забезпечення. науковими дослiдженнями.
пiдготовкою пiдручникiв та навчalльних
посiбникiв, 0%

l00 l00

2. Результати ocBiTHboi дiяльностi фiвень
пiдготовки фахiвцiв), не менше О%

2.1 . PiBeHb знань студентiв з гуманiтарноi та
соцiально-економiчноi пiдготовки:
2. l .l , Успiшно виконанi контрольнi завдання, 7о 90 100 +10

2.1 .2, Якiсно виконанi контрольнi завдання
(оцiнки к5> | K4>l), Уо

50 57,l +'l ,1

2.2. PiBeHb знань студентiв з природничо-
науковоТ (фунламентмьно'i) пiдготовки:
2.2.1 . Успiшно виконанi контрольнi завдання, 0/о 90 l00 +l0
2.2.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання
(оцiнки к5> i (4)), %

50 57,l +7,1

2.j. PiBeHb знань студентiв зi спецiа.ltьноi
(фаховоi) пiдготовки:
2.3.1. Успiшно виконанi контрольнi завдання, О%

90 l00 +l0

2.3.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання
(оцiнки к5> i к4>), %

50 59,3 +9,з

3. Органiзацiя HayKoBoi роботи
3,l . Наявнiсть у cTpyKTypi навчального закладу
наукових пiдроздiлiв

+

Го.п о ва екс пе рmн oi' к oшic ii PydeHKo М. В.
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3.2. Участь студентiв у науковiй роботi (наукова

робота на кафелрах та в лабораторiях, rtacтb в
наукових конференцiях, конкурсах, виставках,
профiльних олiмпiадах тощо).

+

Голова експертноi Koмicir-:
кандидат педагогiчних наук, доцент,
доцент кафедри основ професiЙного навчання
Киiвського нацiонального

унiверситету будiвн и uTBa i архiтектури

Вксперт:
кандидат технiчних наук, доцент, доцент
кафедри транспортних систем i логiстики
XapKiBc ького нацiонал ьного унiверситету
мiського господарства iM. О. М. Бекетова

01 червня 2018 року

Руленко М. В.

Россолов О. В.

висновками ознайомлена>)

Скотна Н. В.



Зведена вiдомiсть
резуль,гаr,iв tsиконання KoMlljIeKcHиx контро",rьних робiт

студеIl,rами денноi форlrи IIаRчання першоr.о (бакалаврського) рiвня вищоТ освiти
напряN|у tIi,,цго l овки 6.010104 <Професiriна ocBiTa (Транспорr,)>

2\ptlt,tlбlI lцького дерr,}iавIiого педаr,оr,iчltоl,о упiверситеr-r iпrенi IBaHa Фраllка

Грr lla
самtltlна.liз

4, I
Ki;Ib- ,,. ] Ki,,o_
KicTb " I KicTb

Nc
]l,/Il

ЛБi,,,,,,iiiо Кiль-
KicTb
сту-

дентiв

Викtlнували
KliP ()-tер;каt_пи оцiнки при акредитацiйнiй експертизi

:Е

,::

F

=

F

q
ц

Kirb-
Kic,t,b %

I [rl K:t t l rl а ll i гарноi та coItia. l Lllo-eKotloll iч ltrli Iti,цготовкlt

% Ki.l ь-
Kic,t,b

,l]л9

-|-

l00

l00

l(X)

l00

l(X) )()

j()

50llсьrrго

Il l -] l()Ij

Щllк;I lIриро,llltlч o-1tal,KoBoi пi,lt о I tlBKrr

Щикл професiйно-практичноi пiдготовки
Конструкцiя
автомобiltя
]tle,t tlJtItilt
rrроdlесiйrlого

2 L навчання:

Ilт-4lзБ

пт-.ll.]Б

l Фiзика 7 100 () ,0 4 57.1 4].9 0 0 57 .1

l}сього 7 7 l00 0 0 1 57,l 12,9 () 0 57,1 l00 50

l о 7 87.5 0 0 4 57.1 J 42.9 0 0 l()0 5,7 1 l00 50

8 7 87,5 0 0 1 57.1 J 42.9 0 0 l00 57.1 l00 50



з flсталi машин llT-3l зБ -) J 100 0 0 2 66,7 l JJ,J 0 0 l00 66.1 l00 66,7

4 Матерiалознавство пт_2l0Б 7 7 100 0 0 4 57,1 J 42,9 0 0 100 57.1 l00 50

5 Ilедагогiка IIт-зlзБ _] J l00 0 0 2 66,] l JJi_) 0 0 100 66.7 l00 66,1

Всього 29 27 100 0 0 lб 59,з ll ,t0,7 0 0 l00 59,з l00 5з,з

Голова ексгlертноТ копriсii

Експерт

р

Руленко M.I}.

Россолов о. В.

Скотна Н.Вr:.
оý
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Щолаток А

Замовлення на газети та журнали з сiчня 2018 р. по вiдомчiй передпла,r,i

/lрогобицького /Iержавного педагогiчного унiверситету iMeHi IBaHa Франка

l'олrлва екс перmноt Ko"Mic ti'
Ф

Руdенко М. В.



дбонементи Форма 11- l б

На суму
ОфоiмленiнакасовiймашинiNч_ СПЛаЧеНО-

операцiя з Nч_по Ns_ ПРИбУТКОВИЙ *аef,'#-

(пiдпис)

Кому_
(найменування об'екта поштового зв'язку)

ЗАМОВЛЕНIUI NЬ
на газети_та журнали з__________9ццд 20l8 р.

(мiсяць)
по вiдомчiй передплатi

Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iMeHi I.Я Франка
(найменувмня i повна адреса пiдприемства. установи, органiзацii)

Nqп/п
Iндекс
виданк

я
Наltменування видання

на скiльки
мiсяцiв

Кiлькi
сть

компл
екгiв

BapTicTb
комплект

а

BapTicTb
передплат}l за
Bci комплекти

С5,лtа

l. 40664 Бiблiотечка вихов. дит. садка 12 1 504,96 8,60 5l].56

2. 918зз Бiологiя+хiмiя 12 1 l056,08 8,60 1064,(lti

J. 06467 вiльне слово |2 2 99,|2 17,20 2l 5.rl4

4. 6121.4 Галицька зоря |2 l 204,00 8,60 21,2.(r0

5. 60955 Голос Украiни 12 l 720,00 0,00 720,00

6. 91839 Deutsch 12 1 655,90 8,60 66.].5 0

,7.
49538 ,Щефектолог |2 1 l05 8,76 8,60 l067.З(l

8. 9|84,7 .Щиректор школи |2 l 8з6,60 8,60 845.2()

9. 918з8 Enqlish 12 l бз9,82 8,60 648,] 2

10. 91028 За вiльну YKpaiHy+ 12 1 2||,з2 8,60 )] 0 ())

1l 68808 Зарубiжна лiтература 12 1 586,56 8,60 595,lб

12. 91840 Здоров,я та фiзична культ}ра 12 1 581,90 8,60 5 9().5lt

13. 22058 Iсторiя Украiни 12 1 600,88 8,60 609,.+lJ

|4. 22061 Краезнавство.Географiя. Туризм 12 l 598,16 8,60 606,]6

l5. 609,74 Лiтературна Украihа 12 l 192,00 8,60 200.60

16. 91821 математика l2 1 599"72 8,60 60{J. j2

17. 2з301 OcBiTa 12 2 71\ 1) ]7 )п 5 67,tir}

l8. 4012з OcBiTa Украiни 12 2 842,76 17,20 7(|2.1,2

Б-.-€< e.a,.<<i са-+.'

й,З,Ойrz.r-о



l9. з0670 Педагогiчна гщета |2 1 1оý ?? 8,60 31з,82

20. 86260 позак;lасний час 12 1 905,04 8,60 9l з,64

21. 89з76 позашкiлля |2 1 867,l2 8,60 875,72

22. 91841 Початкова ocBiTa |2 1 78з,68 8,60 792,28

2з. 2зз\6 Психолог l2 1 65з,88 8,60 662,48

aд 30617 Слово Просвiти |2 l 150,60 8,60 ]ý0 ]п

25. 91815 Соцiальний педагог |2 1 455,28 8,60 463,8ti

zo. 688зб Сп.випуск газ.Освiта Украihи 12 l 1854"72 8,60 l 86з.з2

27. 06646 Трулове навчання 12 l 584,24 8,60 592,84

28. 49l 18 Укр. лiтер. Газета |2 1 229,68 8,60 23 ti,28

29, 91816 Укр. мова та лiт-ра 12 l 747,56 8,60 756,16

30. 3065l Укр. музична газета |2 1 44,24 8,60 52.84

зl. 30699 Укр. Слово l2 l з2з,40 8,60 з32,00

з2. 95010 Управлiння освiтою l2 1 1472,16 8,60 1480.76

JJ. 610з 5 Урядовий кlр'ер |2 1 600,36 0,00 600,36

з4. 22059 Фiзика 12 l 584,24 8,60 <о) azj.

з5. 86113 Франковий край 12 1 144,00 8,60 l 52.60

з6. 2з828 Агроекологiчний жlрнал 12 1 226,з2 8,60 2з4.92

з,7. 90810 Англ. мова в поч. школi 12 1 420,00 8,60 42l1.60

38. з7048 Англ. мова та лiт-ра |2 l 720,00 8,60 728.60

39. 9l 857 Безпека житгсдiяльностi 12 1 581,76 8,60 590,зб

40. 74396 Березiль 12 1 297,04 8,60 305,(l4

41. 86з60 Бiблiот. дJIя тих, хто вивч. atнгл.

Мову

|2 1 156l,56 8,60 l 57(), i 6

42. з,7784 Бiблiотечка <.Щивословa>) |2 1 545"76 8,60 554.] (l

4з. 74049 Бiблiотечний вiсник 12 1 l84,86 8,60 l93.46

44. ,74зz0 Бурла 12 l 41з,40 8,60 J1? ( )l]

45. 01649 Бiологiя + 12 1 840,00 8,60 84 8,(,0

46- 68828 Бiологiя i хiмiя в рiднiй школi l2 l 380,88 8,60 3 89.18

4,7. 37051 Вивчасмо укр. мову та лiтер. l2 1 720,00 8,60 728.60

48. 74085 Вiдомостi ВР Украiни 12 1 2784.84 8,60 279з,44

49. 94575 Вiсник. Тесryвання i монiторинг |2 1
,77 |,|2 8,60 11о 1)

50. 49572 Вихователь-методист. дошк.

Закла,ду

lz 1 1026,20 8,60 l0з4,80

Б--В, z-o--c,z'ci-

\Тffi ИЕ,Рff""ю
2



51. 9081 1 Виховна робота в школi 12 1 360,00 8,60 j 68,60

52. 2382з Вища ocBiTa Украiни |2 1 з,77,04 8,60 з85,64 J

53. 21876 Вища школа |2 i 1029,72 8,60 10з 8.з2

54. 74089 BcecBiT |2 1 459,48 8,60 468,08

55. ]4426 Всесв, л-ра в сучаснiй школi l2 l 558,47 8,60 567,01

56. 22816 Всесв. л-ра та культ. в навч. Зак. |2 1 44з,40 8,60 452,00

57. 08406 Географiя + 12 1 780,00 8,60 788,60

58. 74183 .Щзвiн 12 1 57,7,68 8,60 5 86,28

59. з7783 .Щиво слово 12 1 591,08 8,60 599.(lli

60. 86364 .Щитина з особливими поц)ебами 12 1 420,00 8,60 428,60

61. 37860 Щошкiльяе виховапЕя 12 1 5з9,40 8,60 548,00

62. 01154 Екологi.ший вiсник |2 1 з25,56 8,60 зз4,16

oJ. 74158 EKoHoMiKa Украihи 12 1 840,36 8,60 848.96

64, 90807 EKoHoMiKa в школах Украrни 12 1 420,00 8,60 42tJ,60

65. 90230 Заруб. лiтераryра в шк. УкраiЪи 12 1 44з,40 8,60 152,00

66. 74235 Iноземнi мови 12 1 з20,12 8,60

6"l. 68831 Iноземнi мови в школах Укр. |2 1 415,56 8,60 42,+,l 6

68. з706з Iнформатика в школi 12 i з60,00 8,60 з68,60

69.
688з2 Iнформ. збiрник та комент. 12 1 821,76 8,60 830,36

10. 68833 Iсторiя в рiднiй школi 12 l ,7 
61,76 8,60 710,зб

71. 74654 Iсторiя в школi 12 i з4|,76 8,60 з 50,3 6

12. 8409 Iсторiя та правознавство |2 1 840,00 8,60 848,(l0

7з. 22794 Календар знам.i пам. дат 12 1 100,12 8,60 l0{J,7,]

74.
,74249 KiHo-TeaTp 12 1 9,7,56 8,60 i06, 1б

,75. ,7425,7 КиiЪ 12 1 338,91 8,60 317,j ]

76. 37278 КраiЪа l2 1 564,00 8,60 572,60
,7,7 

. 30183 Кlр'ер Крив басу l2 1 2з7,44 8,60 246.04

78. 74352 Лiтопис журнальпих статей |2 1 5з4,12 8,60 542.]2
,I9. 74568 лiтопис книг 12 1 720"l2 8,60 729,32

80. 688з4 Математика в рiднiй школi 12 1 7 61"lб 8,60 170,зб

81. 097з2 Мистецтво та ocBiTa 12 1 409,04 8,60 4|1,64

82. 74з09 мовознавство |2 1 420,18 8,60 42lJ,78

83,
,74з10 Мчзика

12
l 286,86 8,60 295.4 6
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84. з7069 нiмецька мова в школi 12 1 420,00 8,60 428.60

85. 74з51 Образотворче мистецтво 12 l 238,08 8,60 з j 6.68

86, 68835 Особлива дитина 12 1 з7,7,04 8,60 3 85,64

87. 496,72 Основи здоров.я 1,2 1 з60,00 8,60 3 68,60

88. 404зз Офiцiйний вiсник Украiни 12 1 6299,40 8,60 6308,00

89. 74з,77 Охорона працi 12
,l

1648,з2 8,60 1656.92

90. 74l05 Педагогiка i психологiя 12 1 з,71,04 8,60 з85.64

91. 68745 пожежна безпека I2 1 2зз5,44 8,60 2з44,04

92. 8413 Початкове IIавч, та виховання 12 1 840,00 8,60 848,60

9з. 6820 Пiслядипломна ocBiTa в YKpaiЪi I2 1 65,62 8,60 14,22

94. з]7]5 Практ. психолог:дитячий садок 12 1 891,12 8,60 899.72

95.
,74404 початкова школа |2 t 504,72 8,60 <11 .а-)

96. 89378 Профтехосвiта |2 1 816,84 8,60 825.-l.+

97. 74442 Рiдна школа 12 1 47 5,56 8,6с) .+84.1б

98. 7442з слово i час 12 l 609,12 8,60 618,зl]

99. 742,76 соцiологiя 12 1 189,44 8,60 19S.04

100.
7466,7 Теорiя i методика фiзичного

виховання

12 1 697,04 8,60 705.6,1

101. 68837 Трулова пiдгот.в рiднiй школi 1,2 1 з11,04 8,60 .] 8 5,6-+

102. з7068 Трулове навчання в школi 12 1 660,00 8,60 66t],60

10з. 95220 YKpaiHcbKa культура 12 1 502,14 8,60 510,74

104, 2з920 YKpaiHcbKa мова |2 1 151',24 8,60 159.84

105. 2241,9 Укр. мова i лiт-ра в школi 12 l 157,56 8,60 1 66,1 6

106.
688з8 Укр. мова й лiтература в

шк,,УкраiЪи

12 1 771,12 в,60 179.1 1

107. 14498 Укр. ботанiчний журнал 12 1 з64,86 8,60 J / _l.+ o

108. 7451з Укра'rнський географiшrий ж-л 12 1 27],04 8,60 285,64

109. 74499 Укр. iсторичний журнал 12 1 408,84 8,60 4 i 7..14

1 10.
,74494 Укр. математичний журнал 12 1 9з7,68 8,60 946.2ti

1l1. 68839 Фiзика та астрономiя. в рiднiй

школi

12 1 410,88 8,60 4l 9,:18

112. 68840 Фiзичне вихов{uIня в рiднiй

школi

12 1 410,88 8,60 4l9.4l]

11з. 74299 Фiлософська дуплка 12 l 210,18 8,60 2l 8,78

114. 01659 хiмiя плюс 12 l 780,00 8,60 78 8,60
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1l5. з7070 Шкiльному психолоry.Усе для

роботи

12 1 з60,00 8,60 3 68.6()

,.JЧ,, ltисго ка А q

,,Щодаеться 1 l9 абонементiв

Kepi внuк пidпрuемсrпва (усtпановu), opzaH iз ацi|'
(пiдпис)

.Щоставочнi карточки для обробки отримав
(пiдпис)

2017 р.
(число, мiсяць)

ВСЬОГО: 760З7.54гдl.

/O-ze {,а Ze-<-oz z<t

@ Щвff"-о
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