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САМООЦІНЮВАННЯ  
освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти 

 

 

Заклад освіти Олександрійський педагогічний 

фаховий коледж імені 

 В.О. Сухомлинського 

  

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 

 

 

Використані скорочення: 

ВСП – відокремлений структурний підрозділ  

ОПП – освітньо-професійна програма 

ID – ідентифікатор  

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти   

ЄКТС – Європейська  кредитна трансферно-накопичувальна система 

 

І. Інформація про заклад освіти / відокремлений структурний підрозділ 

закладу освіти 

Реєстраційний номер закладу освіти у 

ЄДЕБО 

1214 

Найменування закладу освіти Олександрійський педагогічний 

фаховий коледж імені 

 В.О. Сухомлинського 

Ідентифікаційний код закладу освіти 02136608 

Керівник закладу освіти Анатолій ЛИТВИН 

Реєстраційний номер ВСП у ЄДЕБО  

Найменування ВСП   

Ідентифікаційний код ВСП   

Керівник ВСП   
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ІІ. Загальна інформація про освітньо-професійну програму, що 

акредитується 

ID ОПП у ЄДЕБО 45748 

Назва ОПП Дошкільна освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціалізація (за наявності) Асистент вихователя закладу 

дошкільної освіти з 

інклюзивним навчанням 

Інструктор з фізкультури в 

закладі дошкільної освіти 

Гувернер (сімейний вихователь) 

Місце провадження освітньої діяльності 

за ОПП 

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, 

ОЛЕКСАНДРІЯ, проспект 

Будівельників, 39-А; поштовий 

індекс: 28006 

Керівник підрозділу, відповідального за 

ОПП (ПІБ, посада) 

Олена БИКОВА, голова робочої 

групи розробника програми;  

Літта МАКСІМОВА, заступник 

директора з навчальної роботи 

Електронна адреса керівника підрозділу, 

відповідального за ОПП 

pedcolege@ukr.net 

litta.maksimova@ukr.net 

Контактні телефони керівника підрозділу, 

відповідального за ОПП 

0984586220;  

0684606629 

 

ІІІ. Інформація щодо форми й термінів навчання на освітньо-професійній 

програмі: 

Форма здобуття освіти Термін навчання 

денна 1 роки 10 місяців; 

2 роки 10 місяців; 

3 роки 10 місяців 

 

IV. Інформація щодо контингенту здобувачів фахової передвищої освіти 

за освітньо-професійною програмою (зокрема й на випуску): 

 

Контингент за даними ЄДЕБО станом 

на 26.12.2022 

І ІІ ІІІ ІV 

54 26   

 

V. Загальна характеристика освітньо-професійної програми 

mailto:pedcolege@ukr.net
mailto:litta.maksimova@ukr.net
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Освітньо-професійну програму розроблено на основі нормативних 

документів фахової передвищої освіти, зокрема, Конституції України,  Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фахову передвищу 

освіту» з метою підготовки фахових молодших бакалаврів  дошкільної 
освіти, які здатні на основі сформованих інтегральної, загальних і 
спеціальних компетентностей, результатів навчання виконувати 
професійну діяльність щодо провадження освітнього процесу в 
закладах дошкільної освіти; оновлено на основі Стандарту фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр», затвердженого наказом 

МОН України від 13.07.2021 №806, професійного стандарту «Вихователь 

закладу дошкільної освіти», затвердженого наказом Міністерства економіки 

України від 19.10.2021 №755-21. Її затверджено на засіданні педагогічної ради 

(протокол від 30.08.2019 № 13), введено в дію з 2020 року наказом директора 

коледжу від  31.08.2020 №  53/1/02-04, оновлено згідно з рішенням 

педагогічної  ради, протокол від 30.08.2021 №14, від 05.05.2022 №5.  

Підґрунтям для впровадження освітньо-професійної програми став 

аналіз потреб регіонального ринку праці Кіровоградської області  у фахівцях 

за спеціальністю 012  Дошкільна освіта. 
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VI. Інформація щодо відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою 

Критеріям оцінювання якості 

 

Критерій 1. Структура та зміст освітньо-професійної програми 

 

К1.1. Освітньо-професійна програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу освіти та 

визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи відповідає мета освітньо-

професійної програми місії та 

стратегії закладу фахової 

передвищої освіти? 

Мета освітньо-професійної програми (ОПП) 

відповідає місії та стратегії розвитку 

педагогічного коледжу, враховує тенденції 

розвитку спеціальності. 

Статут коледжу  

http://www.opk.org.ua/Docs/Statut.pd

f  

Відомість щодо права провадження 

освітньої діяльності 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/

05.%2001.%202021/fahova%202021/

35-fahova-21.pdf  

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

Концепція розвитку педагогічної 

діяльності за спеціальністю  

http://www.opk.org.ua/Docs/Konc_ro

z.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Statut.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Statut.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/fahova%202021/35-fahova-21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/fahova%202021/35-fahova-21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/fahova%202021/35-fahova-21.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Konc_roz.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Konc_roz.pdf
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Стратегія розвитку коледжу 

http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.

pdf  

Програма перспективного розвитку 

освітнього процесу 

http://www.opk.org.ua/Docs/Program

a_rozvytku.pdf  

2 

Чи відповідає освітньо-

професійна програма потребам і 

запитам здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

ОПП відповідає сучасним потребам та 

інтересам здобувачів освіти, ураховує 

інтереси роботодавців, вимоги, визначені 

професійним стандартом «Вихователь 

закладу дошкільної освіти». 

Протокол спільного засідання 

робочої групи представників  

розробника ОПП, роботодавців, 

студентського самоврядування, №1 

від 15.06.2021 

Результати опитування  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki

%201.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidguk_

poltavec.pdf  

Протоколи циклових комісій 

викладачів: психолого-

педагогічних дисциплін та методик 

навчання 

 (№ 4 від 29.11.21, № 1 від 29.08. 

22), природничих  і соціально-

економічних дисциплін (№ 6 від 

15.12.21).  

Методичної ради № 6 від 

09.06.2021, №2 від 24.10.2022 

http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Programa_rozvytku.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Programa_rozvytku.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki%201.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki%201.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguk_poltavec.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguk_poltavec.pdf
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Протокол  педагогічної ради № 19 

від 21.12.2021, №5 від 05. 05. 2022. 

3 

Чи відображено в освітньо-

професійній програмі вимоги 

щодо розвитку суспільства і 

ринку праці? 

ОПП складена на основі моніторингових 

досліджень ринку праці,  покликана  

задовольнити потребу в фахівцях цієї 

спеціальності, зокрема регіону розташування 

педагогічного коледжу, Кіровоградської 

області, та передбачає реалізацію актуальних  

цілей. 

Загальна характеристика потреб 

регіону 

http://www.opk.org.ua/Docs/Zagal_ha

racteristik012.pdf  

Відгуки стейкхолдерів 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_1-1.pdf ; 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_9.pdf ; 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_1-1-2.pdf ;  

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_9-2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_7.pdf  

4 

Чи відповідає професійна 

кваліфікація здобувачів фахової 

передвищої освіти потребам 

цільових груп та/або ринку праці? 

Професійна кваліфікація (вихователь закладу 

дошкільної освіти), додаткова кваліфікація 

(асистент вихователя закладу дошкільної 

освіти з інклюзивним навчанням; інструктор 

з фізкультури в закладі дошкільної освіти; 

гувернер (сімейний вихователь))  

відповідають  потребам ринку праці. Фаховий 

молодший бакалавр дошкільної освіти 

здатний здійснювати професійну діяльність, 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Zagal_haracteristik012.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Zagal_haracteristik012.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_1-1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_1-1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_9.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_9.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_1-1-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_1-1-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_9-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_9-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_7.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_7.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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зазначену в класифікаторі професій ДК 

003:2010, і займати відповідну первинну 

посаду в закладах дошкільної освіти різних 

форм власності: 3320 – вихователь закладу 

дошкільної освіти (з дипломом фахового 

молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра); 3475 – інструктор з фізкультури; 

3330 – асистент вихователя закладу 

дошкільної освіти; 

5131 – гувернер. 

5 

Чи відповідають передбачені в 

освітньо-професійній програмі 

компетентності Національній 

рамці кваліфікацій?  

Компетентності, передбачені в ОПП, 

оновлені на основі Стандарту фахової 

передвищої освіти зі спеціальності             012 

Дошкільна освіта освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», 

відповідають  5 рівню Національної рамки 

кваліфікацій, їх відображено в матрицях 

відповідності. 

Освітньо-професійна програма 

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

6 

Чи були залучені до розробки 

освітньо-професійної програми 

роботодавці та/або професійні 

асоціації? 

ОПП розроблено в співпраці з потенційними 

роботодавцями. 

Протокол спільного засідання 

робочої групи представників 

розробника ОПП, роботодавців, 

студентського самоврядування,  №2 

від 27.08.2021 

Відгуки роботодавців 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_2-1.pdf ; 

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_2-1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_2-1.pdf
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http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_2-1-2.pdf  

7 

Чи описано в освітньо-

професійній програмі 

перспективні напрями розвитку з 

урахуванням змін ринку освітніх 

послуг, потреб здобувачів 

фахової передвищої освіти, ринку 

праці? 

Мета й орієнтація, основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації ОПП визначені з 

урахуванням сучасних вимог, змін на ринку 

праці. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

8 

Чи відображено в освітньо-

професійній програмі особливості 

її реалізації (за наявності)? 

 У позиції «Особливості програми» 

визначено особливості реалізації ОПП. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

 

К.1.2. Зміст освітньо-професійної програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності), у разі 

здійснення підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою структура, зміст  освітньо-професійної 

програми та навчальний план узгоджені з завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи враховано під час визначення 

обсягу освітньо-професійної 

програми (у кредитах 

Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної 

системи) попередню освіту 

У позиції ОПП «Передумови» зазначено 

рівень попередньої освіти, залежно від її 

особливостей, визначено обсяг освітньо-

професійної програми у кредитах ЄКТС, 

перелік компонентів ОПП та їх логічну 

послідовність, умови формування 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_2-1-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_2-1-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

індивідуальної навчальної траєкторії 

здобувачів освіти. 

2 

Чи структуровано зміст освітньо-

професійної програми? 

Усі освітні компоненти змісту освітньо-

професійної програми  логічно побудовані, 

взаємопов’язані та відображені у структурно-

логічній схемі ОПП з орієнтацією на 

практику й у своїй діалектичній єдності 

створюють якісні умови для досягнення мети 

та передбачуваних цілей, результатів 

навчання згідно із сучасними вимогами 

підготовки фахівців для галузі дошкільної 

освіти. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

3 

Чи містить освітньо-професійна 

програма інтегральні, загальні, 

фахові компетентності? Чи 

відповідають ці компетентності 

стандартам спеціальності (за 

наявності)? 

ОПП чітко визначає перелік компетентностей 

випускника, а саме: інтегральну, загальні, 

спеціальні. Вони відповідають Стандарту 

фахової передвищої освіти зі спеціальності   

012 Дошкільна освіта освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

4 

Чи відповідає зміст освітньо-

професійної програми 

спеціальності (спеціальностям, 

якщо освітньо-професійна 

програма є міждисциплінарною)? 

Зміст ОПП відповідає особливостям 

спеціальності, що відображено в об’єктах 

вивчення та діяльності, теоретичному змісті 

предметної області, технологіях, методиках, 

формах викладання й оцінювання, 

визначених компетентностях, переліку 

освітніх компонентів, формах атестації 

здобувачів освіти. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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5 

Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі 

елементарні форми дослідницької 

та інноваційної діяльності? 

ОПП орієнтована на технології 

компетентнісного й особистісно 

орієнтованого навчання для здобуття 

студентами фундаментальних знань, 

оволодіння професійними вміннями, 

навичками роботи з дітьми раннього та 

передшкільного віку з опорою на сучасні 

досягнення педагогічної науки, що 

передбачає впровадження форм інноваційної 

та дослідницької роботи. Воно здійснюється 

в ході студентоорієнтованого, 

здоров’язберігаючого,  проблемного, 

професійноорієнтованого, інтегрованого, 

змішаного викладання й оцінювання; лекцій, 

практичних і лабораторних робіт, групових 

проєктів, участі в тренінгах, командної 

роботи, презентацій курсових робіт  з 

використанням інтерактивної дошки, засобів 

для демонстрації,  комп’ютерних 

презентацій. 

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/126F4

WhzZD2-

qLpbYMRKTiSdNxXoVDh4P/view?

usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1o7AS

qytGbj93GnTBeCDO-

6v6w6owjJIW/view?usp=sharing 

 

6 

Чи передбачено в структурі 

освітньо-професійної програми 

отримання здобувачами фахової 

передвищої освіти набору знань 

шляхом вибіркових курсів?  

Структура освітньо-професійної програми та  

перелік освітніх компонентів, зокрема, 

передбачають можливість для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії кожного 

здобувача освіти через можливість 

індивідуального вибору навчальних 

дисциплін із числа вибіркових компонентів 

Положення  про порядок 

визначення переліку навчальних 

дисциплін із числа вибіркових для 

включення до індивідуального 

плану студентів в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

https://drive.google.com/file/d/126F4WhzZD2-qLpbYMRKTiSdNxXoVDh4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126F4WhzZD2-qLpbYMRKTiSdNxXoVDh4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126F4WhzZD2-qLpbYMRKTiSdNxXoVDh4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/126F4WhzZD2-qLpbYMRKTiSdNxXoVDh4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7ASqytGbj93GnTBeCDO-6v6w6owjJIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7ASqytGbj93GnTBeCDO-6v6w6owjJIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7ASqytGbj93GnTBeCDO-6v6w6owjJIW/view?usp=sharing
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ОПП, також і вибору додаткової спеціалізації 

з трьох можливих («Асистент вихователя 

закладу дошкільної освіти з інклюзивним 

навчанням», «Інструктор з фізкультури в 

закладі дошкільної освіти», «Гувернер 

(сімейний вихователь»), які є актуальними на 

ринку праці та створюють додаткові 

можливості для самореалізації й 

працевлаштування. Обсяг вибіркових 

дисциплін чітко визначений, він відповідає 

вимогам чинного законодавства. Вибір 

дисциплін здобувачами освіти 

регламентований Положенням. 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyb

_disc.pdf  

Каталог вибіркових дисциплін  

http://www.opk.org.ua/Docs/Katalog_

DO.pdf  

7 

Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі наявність 

декількох неформальних 

спеціалізацій (чим 

обґрунтовано)? 

Неформальні спеціалізації в ОПП не 

передбачені.  
 

8 

Чи спрямовано структуру 

освітньо-професійної програми та 

навчального плану на здобуття 

освіти за дуальною формою? 

Положення про організацію освітнього 

процесу в Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського 

згідно із Законом України «Про фахову 

передвищу освіту» передбачає можливість 

дуальної форми навчання, яка поєднує 

навчання осіб у педагогічному коледжі з 

навчанням на робочих місцях для набуття 

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyb_disc.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyb_disc.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Katalog_DO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Katalog_DO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
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здобувачами освіти професійної кваліфікації, 

підвищення якості підготовки фахівців, 

мотивації їх до самовизначення, 

самоактуалізації у професійному полі, 

самоосвіти й самовдосконалення, забезпечує 

зближення з вимогами ринку праці, 

скорочення адаптаційного періоду. 

Навчальний план за дуальною формою 

навчання має узгоджений графік освітнього 

процесу. У разі необхідності її здійснення 

педагогічний коледж керується Положенням. 

Положення про здобуття фахової 

передвищої освіти за дуальною 

формою навчання  в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_dual

.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1toNjj

9UHtgTtuFW2vgSXcbnYfTiQJX0i/v

iew?usp=sharing 

9 

Чи розроблено систему 

оцінювання результатів навчання 

за дуальною формою?  

Для досягнення якості навчання за дуальною 

формою розроблено систему оцінювання.  

Система оцінювання результатів 

навчання за дуальною формою 

http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii_

dual.pdf  

10 

Чи розроблено процедури і заходи 

щодо залучення роботодавців до 

навчального процесу відповідно 

до змісту освітньо-професійної 

програми і відповідного 

стандарту? 

Процедури та заходи залучення роботодавців 

до освітнього процесу визначаються 

документами внутрішнього користування. 

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

 Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти 

в Олександрійському 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_dual.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_dual.pdf
https://drive.google.com/file/d/1toNjj9UHtgTtuFW2vgSXcbnYfTiQJX0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toNjj9UHtgTtuFW2vgSXcbnYfTiQJX0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toNjj9UHtgTtuFW2vgSXcbnYfTiQJX0i/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii_dual.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii_dual.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
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педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst

_yakist.pdf  

Положення про проведення 

практики студентів 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Результати моніторингу стану 

викладання дисциплін, що 

формують спеціальні 

компетентності  

http://www.opk.org.ua/Docs/Rezultat

_monitor.pdf  

Протокол спільного засідання 

робочої групи представників 

розробника ОПП, роботодавців, 

студентського самоврядування,  №2 

від 27.08.2021; 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Rezultat_monitor.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Rezultat_monitor.pdf
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Протоколи педагогічної  ради № 1 

від  27.01.22; 

методичної ради №1 від 30.09.2021; 

циклових комісій викладачів: 

психолого-педагогічних дисциплін 

та методик навчання (№1 від 31.08. 

2021, № 1 від 29.08. 2022);  

фізичного виховання (№2 від 

24.09.2021, №2 від 29.09.2022) 

Матеріали конференції  

https://drive.google.com/file/d/1cacw

SeaVbftgpTdwZh4H3cuMKzTjJFvC/

view?usp=sharing 

Договори на проведення практики 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%

20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B8.pdf  

Угода про партнерство з 

роботодавцями 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%D1%96%D1%80%20%D0%B

F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%

D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF

https://drive.google.com/file/d/1cacwSeaVbftgpTdwZh4H3cuMKzTjJFvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cacwSeaVbftgpTdwZh4H3cuMKzTjJFvC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cacwSeaVbftgpTdwZh4H3cuMKzTjJFvC/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
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%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8

E.pdf  

 

К1.3. Обсяг  освітньо-професійної програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства та відповідного стандарту фахової передвищої освіти (за 

наявності). 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи вказано обсяг освітньо-

професійної програми в кредитах 

ЄКТС? 

Обсяг ОПП відповідає вимогам 

законодавства та складає:  

- на основі повної загальної середньої 

освіти (профільної середньої освіти), 
2 р.10 м.; на основі базової середньої освіти, 

3 р.10 м.,  – 170,5 кредитів ЄКТС; 

- на основі повної загальної середньої 

освіти (профільної середньої освіти), 1р.10м., 

– 120 кредитів ЄКТС. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

2 

Чи вказано обсяг освітніх 

компонентів (у кредитах ЄКТС), 

спрямованих на формування 

компетентностей, визначених 

стандартом фахової передвищої 

освіти за відповідною 

спеціальністю? 

Чітко визначено обсяг освітніх компонентів, 

спрямованих на формування 

компетентностей.  

На основі повної загальної середньої освіти 

(профільної середньої освіти), 2р.10 м.; на 

основі базової середньої освіти, 3р.10 м.: 

- дисципліни, які формують загальні 

компетентності – 48,5 кредитів ЄКТС; 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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- дисципліни, які формують спеціальні 

компетентності – 122 кредитів ЄКТС. 
На основі повної загальної середньої освіти 

(профільної середньої освіти), 1р.10м.: 

- дисципліни, які формують загальні 

компетентності – 25 кредитів ЄКТС; 
- дисципліни, які формують спеціальні 

компетентності – 95 кредитів ЄКТС. 

3 

Чи вказано обсяг (у кредитах 

ЄКТС), що відводиться на 

дисципліни за вибором здобувачів 

фахової передвищої освіти? 

Обсяг вибіркових дисциплін: 

- на основі повної загальної середньої 

освіти (профільної середньої освіти), 

2р.10 м.; на основі базової середньої 

освіти, 3р.10 м.,  – 25 кредитів ЄКТС, 

що становить 14,7 %; 
- на основі повної загальної середньої 

освіти (профільної середньої освіти), 

1р.10м.,  – 22 кредити ЄКТС, що 

становить 18,3 %. 
Визначений обсяг відповідає вимогам 

чинного законодавства.  

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

4 

Чи відповідають вказані обсяги 

нормативним документам 

Міністерства освіти і науки 

України та законодавству? 

Обсяг ОПП й окремих  освітніх компонентів 

відповідає вимогам законодавства, зокрема 

Закону України  «Про фахову передвищу 

освіту», Стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр». 

 

 

 

 

 

К1.4. Зміст  освітньо-професійної програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до  освітньо-професійної 

програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та 

програмних результатів навчання. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи виокремлено в освітньо-

професійній програмі програмні 

результати навчання, що 

визначені професійними 

стандартами та закладом фахової 

передвищої освіти? 

ОПП чітко визначає перелік компетентностей 

випускника, а саме: інтегральну, загальні, 

спеціальні. Вони відповідають вимогам 

Стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності   012 Дошкільна освіта 

освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр», окреслено також 

додаткові спеціальні компетентності та 

результати навчання з обраної додаткової 

спеціалізації. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

2 

Чи описано в освітньо-

професійній програмі методи 

навчання, що передбачають 

Методи самостійної дослідницької роботи 

реалізуються  на основі підручників, 

посібників,  конспектів, сучасних 

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/1Zf16

PYbmV2ks2Wm1-

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Zf16PYbmV2ks2Wm1-uSxwU5DgGiG1eQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf16PYbmV2ks2Wm1-uSxwU5DgGiG1eQf/view?usp=sharing
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самостійну дослідницьку 

діяльність здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

вивчення досвіду роботи педагогів-практиків, 

працівників базових закладів освіти при  

консультаційній підтримці викладачами (очні 

та в дистанційному форматі з використанням 

ІКТ). 

uSxwU5DgGiG1eQf/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/1_6Ioo

GloFoE73SgGFU8Szj1om-

2_yAAH/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1K82U

lj76J2qzr1EuQPQ9xFOOkdPI7foC/vi

ew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1OeLL

jOBto2rjvY6441MBUNTD_IME3wP

u/view?usp=sharing 

Положення про самостійну роботу 

студентів в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О. Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_sam

_rob.pdf 

3 

Чи структуровано освітньо-

професійну програму в контексті 

загального часу навчання? 

У контексті загального часу навчання 

визначено місце й обсяг кожного освітнього 

компоненту, циклу дисциплін,  дисциплін 

блоку загальноосвітньої підготовки 

профільної складової, дисциплін, що 

формують загальні та спеціальні 

компетентності, вибіркових компонентів. 

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

4 
Чи має освітньо-професійна 

програма систему поділу освітніх 

ОПП поділено на обов’язкові та вибіркові 

блоки. 

Освітньо-професійна програма  

https://drive.google.com/file/d/1Zf16PYbmV2ks2Wm1-uSxwU5DgGiG1eQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zf16PYbmV2ks2Wm1-uSxwU5DgGiG1eQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6IooGloFoE73SgGFU8Szj1om-2_yAAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6IooGloFoE73SgGFU8Szj1om-2_yAAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_6IooGloFoE73SgGFU8Szj1om-2_yAAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K82Ulj76J2qzr1EuQPQ9xFOOkdPI7foC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K82Ulj76J2qzr1EuQPQ9xFOOkdPI7foC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K82Ulj76J2qzr1EuQPQ9xFOOkdPI7foC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OeLLjOBto2rjvY6441MBUNTD_IME3wPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OeLLjOBto2rjvY6441MBUNTD_IME3wPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OeLLjOBto2rjvY6441MBUNTD_IME3wPu/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_sam_rob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_sam_rob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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компонентів на змістовні блоки 

(обов’язкові, вибіркові блоки)? 

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

5 

Чи дає змогу приведена 

структурно-логічна схема досягти 

загальних та фахових 

компетентностей? 

Усі освітні компоненти змісту освітньо-

професійної програми  побудовані в логічній 

послідовності,  мають міждисциплінарні 

зв’язки,  орієнтуються на практику, 

створюють необхідне освітнє середовище для 

формування інтегральної,  загальних і 

спеціальних компетентностей. 

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/drive/folders

/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-

DOAqOv05cK9  

https://drive.google.com/file/d/1RWZ

CZOufollR1NMH6gzLlCcBfyeQoX

UH/view?usp=sharing 

6 

Чи дають змогу обов’язкові 

компоненти у сукупності досягти 

програмних результатів навчання 

(наявність матриці відповідності 

програмних компетентностей 

компонентам освітньої 

програми)? 

Усі обов’язкові освітні компоненти у 

структурно-логічній послідовності  

забезпечують досягнення результатів 

навчання, що відображено в матрицях ОПП. 

Матриці освітньо-професійної 

програми  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

7 

Чи сформовано навчальний план 

відповідно до опису освітньо-

професійної програми та 

структурно-логічної схеми? 

Навчальні плани сформовано відповідно до  

освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми згідно з 

Положенням.  

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-10.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-DOAqOv05cK9
https://drive.google.com/drive/folders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-DOAqOv05cK9
https://drive.google.com/drive/folders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-DOAqOv05cK9
https://drive.google.com/file/d/1RWZCZOufollR1NMH6gzLlCcBfyeQoXUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWZCZOufollR1NMH6gzLlCcBfyeQoXUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWZCZOufollR1NMH6gzLlCcBfyeQoXUH/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-10.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-10.pdf
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http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-10d.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-20d.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-110.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-110d.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-20dobir.pdf  

 

К1.5. Структура  освітньо-професійної програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

зокрема через індивідуальний вибір здобувачами фахової передвищої освіти освітніх компонентів в обсязі, передбаченому 

законодавством. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи наявні в закладі фахової 

передвищої освіти процедури, які 

дають змогу сформувати 

індивідуальні освітні траєкторії? 

Процедури формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів освіти 

визначені в нормативних документах 

діяльності педагогічного коледжу. 

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-10d.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-10d.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-20d.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-20d.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-110.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-110.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-110d.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-110d.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-20dobir.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-20dobir.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
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2 

Чи розроблено механізми 

функціонування індивідуальних 

освітніх траєкторій? 

Механізми формування індивідуальних 

освітніх траєкторій студентів і їх 

функціонування розроблено та впроваджено 

в дію. 

Механізм формування  

індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів освіти  

http://www.opk.org.ua/Docs/mehaniz

m%202.pdf 

3 

Чи є можливість вибору освітніх 

компонентів здобувачами фахової 

передвищої освіти? 

Здобувачі освіти мають можливість вибирати 

освітні компоненти та сформувати власну 

індивідуальну освітню траєкторію. 

Положення про порядок 

визначення переліку навчальних 

дисциплін із числа вибіркових для 

включення до індивідуального 

плану студентів в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyb

_disc.pdf  

4 

Чи є документи, що 

регламентують механізм 

індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача фахової 

передвищої освіти? 

Механізм вибору регламентований 

документами внутрішнього користування, 

його дієвість підтверджена результатами 

анкетування щодо задоволення запитів й 

інтересів студентів.  

Матеріали опитування  

http://www.opk.org.ua/Docs/analiz%2

04.pdf  

Механізм формування 

індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів освіти  

http://www.opk.org.ua/Docs/mehaniz

m%202.pdf  

5 

Чи розроблено процедуру 

інформування здобувачів фахової 

передвищої освіти про освітні 

Процедура інформування студентів про 

освітні компоненти  розроблена із залученням  

Процедура інформування  

студентів про освітні компоненти 

освітньо-професійних програм в  

http://www.opk.org.ua/Docs/mehanizm%202.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/mehanizm%202.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyb_disc.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyb_disc.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/analiz%204.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/analiz%204.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/mehanizm%202.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/mehanizm%202.pdf
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компоненти, що пропонуються їм 

на вибір? 

студентського самоврядування та 

реалізується практично. 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Procedur

a_inform.pdf  

 

К1.6. Навчальні плани,  розроблені на підставі відповідної освітньо-професійної програми,  визначають перелік та обсяг 

освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їхню логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення 

здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи відповідає навчальний план 

освітньо-професійній програмі? 

Навчальні плани розроблено на основі 

освітньо-професійної програми та згідно з 

Положенням. Вони включають перелік і 

обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, 

їх логічну послідовність, форми організації 

освітнього процесу, види й обсяг навчальних 

занять, графік освітнього процесу, форми 

поточного та підсумкового контролю, що 

забезпечує досягнення здобувачем фахової 

передвищої освіти результатів навчання. 

Положення про організацію 

освітнього процесу в  

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Procedura_inform.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Procedura_inform.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
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2 

Чи затверджений навчальний 

план освітньо-професійної 

програми? 

Навчальні плани за  освітньо-професійною 

програмою затверджені рішенням 

педагогічної ради. 

Протоколи педагогічних рад: № 10 

від 31.08.2020; №12 від 07.06.2021, 

№ 5 від  05.05.2022.  

3 

Чи наявна інформація в 

навчальному плані щодо галузі 

знань, спеціальності, назви 

освітньо-професійної програми, 

кваліфікації, форми навчання, 

передумов вступу? 

Інформація про галузь знань 

 (01 Освіта/Педагогіка), спеціальність (012  

Дошкільна освіта),  освітньо-професійну 

програму (Дошкільна освіта), професійну 

кваліфікацію (вихователь закладу дошкільної 

освіти),  освітню кваліфікацію (фаховий 

молодший бакалавр дошкільної освіти), 

форму навчання (денна), передумови вступу 

(на основі якого рівня освіти) наявна.  

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany 

http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlan

s/012-20.pdf  

4 

Чи визначено в навчальному 

плані перелік та обсяг освітніх 

компонентів у кредитах ЄКТС? 

У навчальних планах визначено обсяг 

освітніх компонентів у кредитах ЄКТС. 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

5 

Чи відповідає логічна 

послідовність освітніх 

компонентів у навчальному плані 

освітньо-професійній програмі? 

Логічна послідовність освітніх компонентів у 

навчальному плані відповідає ОПП. 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

6 

Чи відповідають форми 

організації освітнього процесу, 

види та обсяг навчальних занять у 

навчальному плані освітньо-

професійній програмі? 

Форми організації освітнього процесу, види 

та обсяг навчальних занять у навчальному 

плані відповідають ОПП. 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-20.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/EduPlans/012-20.pdf
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
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7 

Чи наявний графік освітнього 

процесу в навчальному плані? 

Навчальні плани містять графік освітнього 

процесу. 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

8 

Чи зазначено в графіку освітнього 

процесу посеместрове 

навантаження здобувача фахової 

передвищої освіти на весь цикл 

навчання? 

У графіку освітнього процесу  визначено 

посеместрове навантаження здобувача 

фахової передвищої освіти на весь цикл 

навчання. 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

Графік освітнього процесу  

http://www.opk.org.ua/Docs/GOP%2

022-23.pdf  

9 

Чи відповідають форми, кількість 

поточного і підсумкового 

контролю програмних результатів 

навчання освітньо-професійній 

програмі? 

Форми, кількість поточного  та  підсумкового 

контролю результатів навчання  відповідають 

освітньо-професійній програмі. 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

Освітньо-професійна програма  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

 

К1.7 Освітньо-професійна програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів фахової передвищої 

освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/Docs/GOP%2022-23.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/GOP%2022-23.pdf
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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1 

Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі та 

навчальному плані практичну 

підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Освітньо-професійна програма, навчальні 

плани за нею передбачають різні види 

практичної підготовки (навчальна та 

виробнича (педагогічна) практика ), зокрема 

такі види педагогічної практики: «Практика в 

ролі помічника вихователя», «Спостереження 

та пробна», «Літня педагогічна практика», 

«Переддипломна». 

Практична підготовка студентів  

http://www.opk.org.ua/Docs/System_

prakt_pidgot.pdf 

 

2 

Чи затверджено шляхи реалізації 

практичної підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, яку 

передбачає освітньо-професійна 

програма? 

Усі питання практики регламентується 

Положенням,  наскрізною та робочими 

програмами практики,  

інструктивно-методичними матеріалами, 

розробленими викладачами. 

Положення про проведення 

практики студентів 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf  

Програми практики  

https://drive.google.com/file/d/14oPp

VZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRI

Z/view  

https://drive.google.com/file/d/1rTbo

2mvNJEWJ8jBr16jdecTnokXm5W3r

/view  

Графіки практики 

https://drive.google.com/file/d/1QgX

FH-

ozKL3zJFSEt9ZfmdOtkcTFinzl/view  

http://www.opk.org.ua/Docs/System_prakt_pidgot.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/System_prakt_pidgot.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf
https://drive.google.com/file/d/14oPpVZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRIZ/view
https://drive.google.com/file/d/14oPpVZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRIZ/view
https://drive.google.com/file/d/14oPpVZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRIZ/view
https://drive.google.com/file/d/1rTbo2mvNJEWJ8jBr16jdecTnokXm5W3r/view
https://drive.google.com/file/d/1rTbo2mvNJEWJ8jBr16jdecTnokXm5W3r/view
https://drive.google.com/file/d/1rTbo2mvNJEWJ8jBr16jdecTnokXm5W3r/view
https://drive.google.com/file/d/1QgXFH-ozKL3zJFSEt9ZfmdOtkcTFinzl/view
https://drive.google.com/file/d/1QgXFH-ozKL3zJFSEt9ZfmdOtkcTFinzl/view
https://drive.google.com/file/d/1QgXFH-ozKL3zJFSEt9ZfmdOtkcTFinzl/view
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https://drive.google.com/file/d/1i5CJ

Y7Hgobxu3pt5lcLh8-

vhbMMXUBow/view  

https://drive.google.com/file/d/1m_0

LRdYfd36gyQMx1HI46QJrSoodywl

c/view  

Матеріали викладачів  

https://drive.google.com/drive/folders

/1ttyqMn0ckkswIveuNBYjXzsrbkvo

huEJ  

https://drive.google.com/file/d/1ChN-

GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1

/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/

d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLy

E1nD0w/edit#slide=id.p4  

https://docs.google.com/presentation/

d/12OfPUXH4rfOBGNm2Gk25Vsc

RTvYEseAj/edit#slide=id.p1  

Система практики  

http://kvnzalex.blogspot.com/2021/09

/blog-post.html  

Протокол педагогічної ради № 11 

від 01.10.2020  

3 

Чи дає змогу практична 

підготовка, яка передбачена 

освітньо-професійною 

Практичне навчання є послідовним і 

потужним, проходить на базах практики, що 

відповідають вимогам наскрізних і робочих 

Наскрізна програма 

https://drive.google.com/file/d/14oPp

https://drive.google.com/file/d/1i5CJY7Hgobxu3pt5lcLh8-vhbMMXUBow/view
https://drive.google.com/file/d/1i5CJY7Hgobxu3pt5lcLh8-vhbMMXUBow/view
https://drive.google.com/file/d/1i5CJY7Hgobxu3pt5lcLh8-vhbMMXUBow/view
https://drive.google.com/file/d/1m_0LRdYfd36gyQMx1HI46QJrSoodywlc/view
https://drive.google.com/file/d/1m_0LRdYfd36gyQMx1HI46QJrSoodywlc/view
https://drive.google.com/file/d/1m_0LRdYfd36gyQMx1HI46QJrSoodywlc/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ttyqMn0ckkswIveuNBYjXzsrbkvohuEJ
https://drive.google.com/drive/folders/1ttyqMn0ckkswIveuNBYjXzsrbkvohuEJ
https://drive.google.com/drive/folders/1ttyqMn0ckkswIveuNBYjXzsrbkvohuEJ
https://drive.google.com/file/d/1ChN-GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChN-GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChN-GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLyE1nD0w/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLyE1nD0w/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLyE1nD0w/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/12OfPUXH4rfOBGNm2Gk25VscRTvYEseAj/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/12OfPUXH4rfOBGNm2Gk25VscRTvYEseAj/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/12OfPUXH4rfOBGNm2Gk25VscRTvYEseAj/edit#slide=id.p1
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/14oPpVZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRIZ/view
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програмою, досягти здобувачам 

фахової передвищої освіти 

інтегральних, спеціальних 

компетентностей? 

програм кожного виду практики й мають 

необхідні умови для формування результатів 

навчання, інтегральної,  загальних і 

спеціальних компетентностей, необхідних 

для якісного провадження професійної 

діяльності, що висвітлено в матрицях: 

«Матриця відповідності визначених 

Стандартом компетентностей НРК», 

«Матриця відповідності визначених освітньо-

професійною програмою результатів 

навчання та компетентностей», «Матриця  

відповідності програмних  компетентностей 

компонентам освітньо-професійної 

програми»,  «Матриця забезпечення 

результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної 

програми». 

VZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRI

Z/view  

Рекомендації щодо оцінювання 

https://drive.google.com/file/d/1Y5T

XyGooYO5qqPLPzIwqp9WrhUK_N

h2Q/view  

Загальні критерії оцінювання 

практики  

https://drive.google.com/file/d/1-

lTud_zBdQ1IiPimOHOXdsFMXG4p

JBOG/view  

Положення про самостійну роботу 

під час практики  

https://drive.google.com/file/d/16gQ0

_DByDLuYLoINcz7Q4a_CyZZl1_D

Q/view  

4 

Чи передбачає освітньо-

професійна програма різні види 

практичної підготовки (практичні 

заняття, лабораторні роботи, 

навчальні екскурсії, підготовка 

проєктів тощо)? 

Реалізація програм кожного  виду навчальної 

та педагогічної практики за ОПП 

здійснюється шляхом активної участі 

студентів у професійних тренінгах 

(«Сучасний вихователь ЗДО»), практичних 

вправах і ділових іграх («Професіограма 

вихователя», «Комфортне середовище», 

«Звернення дитини», «Мозаїка успіху»), які  

сприяють  якісній підготовці майбутніх 

вихователів закладу дошкільної освіти; 

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/1NqD

58s2HgNHBuG90Vmbvs_is6yxU-

Cnx/view ; 

http://kvnzalex.blogspot.com/2021/12

/blog-post_3.html  

https://drive.google.com/file/d/1vtLT

Q7dL48zt2ZeT-

exvYg8Zx7_0j2a4/view  

https://drive.google.com/file/d/14oPpVZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRIZ/view
https://drive.google.com/file/d/14oPpVZgQw3yWa71EzApkSh1i1WsLnRIZ/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5TXyGooYO5qqPLPzIwqp9WrhUK_Nh2Q/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5TXyGooYO5qqPLPzIwqp9WrhUK_Nh2Q/view
https://drive.google.com/file/d/1Y5TXyGooYO5qqPLPzIwqp9WrhUK_Nh2Q/view
https://drive.google.com/file/d/1-lTud_zBdQ1IiPimOHOXdsFMXG4pJBOG/view
https://drive.google.com/file/d/1-lTud_zBdQ1IiPimOHOXdsFMXG4pJBOG/view
https://drive.google.com/file/d/1-lTud_zBdQ1IiPimOHOXdsFMXG4pJBOG/view
https://drive.google.com/file/d/16gQ0_DByDLuYLoINcz7Q4a_CyZZl1_DQ/view
https://drive.google.com/file/d/16gQ0_DByDLuYLoINcz7Q4a_CyZZl1_DQ/view
https://drive.google.com/file/d/16gQ0_DByDLuYLoINcz7Q4a_CyZZl1_DQ/view
https://drive.google.com/file/d/1NqD58s2HgNHBuG90Vmbvs_is6yxU-Cnx/view
https://drive.google.com/file/d/1NqD58s2HgNHBuG90Vmbvs_is6yxU-Cnx/view
https://drive.google.com/file/d/1NqD58s2HgNHBuG90Vmbvs_is6yxU-Cnx/view
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/12/blog-post_3.html
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/12/blog-post_3.html
https://drive.google.com/file/d/1vtLTQ7dL48zt2ZeT-exvYg8Zx7_0j2a4/view
https://drive.google.com/file/d/1vtLTQ7dL48zt2ZeT-exvYg8Zx7_0j2a4/view
https://drive.google.com/file/d/1vtLTQ7dL48zt2ZeT-exvYg8Zx7_0j2a4/view
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формуванню вмінь організації освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти на рівні 

сучасних вимог,  професійної компетентності, 

здатності до педагогічної діяльності, умінь 

результативно діяти, ефективно розв’язувати 

стандартні та проблемні професійні задачі, що 

виникають у процесі навчання, виховання й 

розвитку дітей раннього та передшкільного 

віку. 

https://drive.google.com/file/d/1tbw6

FbNvccsykf3cI0GicUypED9i5DZW/

view  

Щоденник практики 

https://drive.google.com/file/d/1n6C0

rwX8RbyNhsBy70YH72f4VfwR9dV

Y/view  

Положення про проведення ділової 

гри під час педагогічної практики  

http://www.opk.org.ua/Docs/pol1.pdf  

5 

Чи відбувається співпраця з 

роботодавцями у формулюванні 

цілей і завдань практичної 

підготовки, визначенні її змісту? 

Практична підготовка проводиться в умовах 

професійної діяльності під організаційно-

методичним керівництвом викладача 

педагогічного коледжу  та спеціаліста з 

даного фаху – працівника базового закладу 

(методиста, вихователя закладу дошкільної 

освіти (ЗДО) тощо), які спільно формулюють 

цілі та завдання видів практичної підготовки 

в ході кожного виду практики. 

Положення про проведення 

практики студентів 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf  

Досвід викладачів  

https://drive.google.com/drive/u/2/fol

ders/19kRve71KN-

Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29  

https://drive.google.com/file/d/1ChN-

GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1

/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/

1-oHrPdQW2-

1xgVaNPQ_3XINLbJn7IVGb/edit  

https://drive.google.com/file/d/1tbw6FbNvccsykf3cI0GicUypED9i5DZW/view
https://drive.google.com/file/d/1tbw6FbNvccsykf3cI0GicUypED9i5DZW/view
https://drive.google.com/file/d/1tbw6FbNvccsykf3cI0GicUypED9i5DZW/view
https://drive.google.com/file/d/1n6C0rwX8RbyNhsBy70YH72f4VfwR9dVY/view
https://drive.google.com/file/d/1n6C0rwX8RbyNhsBy70YH72f4VfwR9dVY/view
https://drive.google.com/file/d/1n6C0rwX8RbyNhsBy70YH72f4VfwR9dVY/view
http://www.opk.org.ua/Docs/pol1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19kRve71KN-Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19kRve71KN-Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19kRve71KN-Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29
https://drive.google.com/file/d/1ChN-GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChN-GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ChN-GaS909BlheIvnTQ72Uz5zM3nvRC1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-oHrPdQW2-1xgVaNPQ_3XINLbJn7IVGb/edit
https://docs.google.com/document/d/1-oHrPdQW2-1xgVaNPQ_3XINLbJn7IVGb/edit
https://docs.google.com/document/d/1-oHrPdQW2-1xgVaNPQ_3XINLbJn7IVGb/edit
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https://docs.google.com/presentation/

d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLy

E1nD0w/edit#slide=id.p1  

Відгуки  про практику  

https://drive.google.com/file/d/1OgD

3GpO4ZrGaGNLybkrWUbXMrwmq

FUKS/view ; 

https://drive.google.com/file/d/1lNEo

2_SJZxytwbS3aY61rEAFFMWJW1h

U/view ; 

https://drive.google.com/file/d/1XlIV

2wuuGBTJrwaBq3cvTWkU2O4jPF

Qi/view  

https://drive.google.com/drive/folders

/1ssk8xmfIvU8dPOv26lVRS19sYVl

KGTsD  

6 

Чи враховані в практичній 

підготовці інноваційні технології 

відповідної сфери професійної 

діяльності? 

У професійній підготовці враховані вимоги 

Базового компоненту дошкільної освіти 

(Державного стандарту дошкільної освіти), 

професійного стандарту «Вихователь закладу 

дошкільної освіти», сучасних програм 

«Впевнений старт», «Дитина», «Українське 

дошкілля»; їх реалізація здійснюється за 

допомогою інтерактивних і командних 

технологій  із використанням ІКТ. 

Досвід викладачів 

https://docs.google.com/presentation/

d/1nWmbGOm36hQtvXHzmSqfZeV

RChDKoavM/edit?usp=sharing&oui

d=116899616160844314214&rtpof=t

rue&sd=true  

https://drive.google.com/file/d/1EHZ

KyDDAGJinMcrarItTMtRsUdZMbw

Ep/view?usp=sharing  

https://docs.google.com/presentation/d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLyE1nD0w/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLyE1nD0w/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jhIktxg0TtxpMRgpK0kKHnptLyE1nD0w/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1OgD3GpO4ZrGaGNLybkrWUbXMrwmqFUKS/view
https://drive.google.com/file/d/1OgD3GpO4ZrGaGNLybkrWUbXMrwmqFUKS/view
https://drive.google.com/file/d/1OgD3GpO4ZrGaGNLybkrWUbXMrwmqFUKS/view
https://drive.google.com/file/d/1lNEo2_SJZxytwbS3aY61rEAFFMWJW1hU/view
https://drive.google.com/file/d/1lNEo2_SJZxytwbS3aY61rEAFFMWJW1hU/view
https://drive.google.com/file/d/1lNEo2_SJZxytwbS3aY61rEAFFMWJW1hU/view
https://drive.google.com/file/d/1XlIV2wuuGBTJrwaBq3cvTWkU2O4jPFQi/view
https://drive.google.com/file/d/1XlIV2wuuGBTJrwaBq3cvTWkU2O4jPFQi/view
https://drive.google.com/file/d/1XlIV2wuuGBTJrwaBq3cvTWkU2O4jPFQi/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ssk8xmfIvU8dPOv26lVRS19sYVlKGTsD
https://drive.google.com/drive/folders/1ssk8xmfIvU8dPOv26lVRS19sYVlKGTsD
https://drive.google.com/drive/folders/1ssk8xmfIvU8dPOv26lVRS19sYVlKGTsD
https://docs.google.com/presentation/d/1nWmbGOm36hQtvXHzmSqfZeVRChDKoavM/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nWmbGOm36hQtvXHzmSqfZeVRChDKoavM/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nWmbGOm36hQtvXHzmSqfZeVRChDKoavM/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nWmbGOm36hQtvXHzmSqfZeVRChDKoavM/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nWmbGOm36hQtvXHzmSqfZeVRChDKoavM/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1EHZKyDDAGJinMcrarItTMtRsUdZMbwEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHZKyDDAGJinMcrarItTMtRsUdZMbwEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHZKyDDAGJinMcrarItTMtRsUdZMbwEp/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/15lVk

9P8D3tgkeg8uQ5-

BoCxNzP50r73A/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1vtLT

Q7dL48zt2ZeT-

exvYg8Zx7_0j2a4/view?usp=sharing  

7 

Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти та роботодавці 

як повноправні партнери до 

процедур і заходів забезпечення 

якості освіти? 

Здобувачі освіти та роботодавці залучаються 

як повноцінні партнери до процедур і заходів 

забезпечення якості освіти. 

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

Положення про проведення 

практики студентів 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf  

Угода про партнерство з 

роботодавцями 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%D1%96%D1%80%20%D0%B

F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%

D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B

https://drive.google.com/file/d/15lVk9P8D3tgkeg8uQ5-BoCxNzP50r73A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lVk9P8D3tgkeg8uQ5-BoCxNzP50r73A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lVk9P8D3tgkeg8uQ5-BoCxNzP50r73A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtLTQ7dL48zt2ZeT-exvYg8Zx7_0j2a4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtLTQ7dL48zt2ZeT-exvYg8Zx7_0j2a4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtLTQ7dL48zt2ZeT-exvYg8Zx7_0j2a4/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/pol3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
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F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1

%8E.pdf  

Договори про проведення 

практики 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%

20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80

%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%

B8%D0%BA%D0%B8.pdf ; 

http://www.opk.org.ua/Docs/Dog_pra

kt2022.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Досвід викладачів 

http://kvnzalex.blogspot.com/2021/02

/blog-post_26.html  

 

К1.8. Освітньо-професійна програма передбачає набуття здобувачами фахової передвищої освіти загальних компетентностей, 

що відповідають заявленим цілям та законодавству. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dog_prakt2022.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dog_prakt2022.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/02/blog-post_26.html
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/02/blog-post_26.html
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1 

Чи залучаються здобувачі 

фахової передвищої освіти до 

роботи студентського 

самоврядування закладу фахової 

передвищої освіти? 

Здобувачі освіти залучені до роботи 

студентського самоврядування та  є активними 

учасниками й рівноцінними партнерами у 

вирішенні питань досягнення якості освіти, у 

тому числі й формування їх  загальних 

компетентностей згідно з ОПП. 

Положення про студентське 

самоврядування 

Олександрійського 

педагогічного фахового 

коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1iI

FSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTo

m3FDS4eQ/view  

2 

Чи сприяють освітні компоненти, 

передбачені в освітньо-

професійній програмі, набуттю 

загальних компетентностей 

здобувачами фахової передвищої 

освіти? 

Освітні компоненти ОПП сприяють 

формуванню загальних компетентностей 

здобувачів освіти, що підтверджено 

практичним досвідом і професійними 

напрацюваннями викладачів. 

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/1E

pKrVGRYkYHkcMlYIKJFPBLg

W9j-OpG6/view  

https://drive.googlhttps://drive.go

ogle.com/file/d/1AFE_RFSrHGy

H4D8WLJ-Yhz_U1l_TnIoj/view  

e.com/file/d/1V-

AYHK8qcyRTSmIp-

6j64FHQEeqjwvQm/view  

3 

Чи сформовано в освітньо-

професійній програмі форми та 

методи навчання, які сприяють 

набуттю загальних 

компетентностей? 

Викладачі коледжу впроваджують актуальні та 

дієві методи, які сприяють набуттю загальних 

компетентностей і соціальних навичок. Вони 

формуються в ході вивчення дисциплін усіх 

циклів підготовки (загальноосвітньої 

підготовки (профільна складова), гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки, 

Протоколи засідань циклових 

комісій викладачів:  

гуманітарних дисциплін та 

іноземних мов, протокол № 5  

від 29.11.2021; № 3 від 

25.10.2022; 

https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1EpKrVGRYkYHkcMlYIKJFPBLgW9j-OpG6/view
https://drive.google.com/file/d/1EpKrVGRYkYHkcMlYIKJFPBLgW9j-OpG6/view
https://drive.google.com/file/d/1EpKrVGRYkYHkcMlYIKJFPBLgW9j-OpG6/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
https://drive.google.com/file/d/1AFE_RFSrHGyH4D8WLJ-Yhz_U1l_TnIoj/view
https://drive.google.com/file/d/1AFE_RFSrHGyH4D8WLJ-Yhz_U1l_TnIoj/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
https://drive.google.com/file/d/1V-AYHK8qcyRTSmIp-6j64FHQEeqjwvQm/view
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математичної та природничо-наукової 

підготовки, професійної та практичної 

підготовки, вибіркових компонентів ОПП) за 

допомогою сучасних освітніх технологій, 

зокрема: особистісно орієнтованих, 

здоров’язберігаючих, командної взаємодії, 

професійно орієнтованих. При цьому 

актуальними та результативними є стратегії, 

рекомендовані Новою українською школою, а 

саме: стандартизованого й експрес-контролю, 

колоквіуму, таксономії Б. Блума, дайджесту, 

складання ситуативних задач, ілюстративних 

карт, кросвордів, структурно-логічних схем, 

RAFT, кластеру. 

психолого-педагогічних 

дисциплін та методик навчання, 

протокол №2 від 27.09.2021, № 

2 від 26.09. 2022; 

фізичного виховання, протокол 

№ 1 від 31.08.202, № 1 від 

29.08.2022. 

Досвід викладачів: 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1XRDa16heBiBjkbGElzOw

W_arsMNR2_K-  

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1Xvndqoq_nQpANKQH4u4

PkQJ1n6XvApt1  

https://drive.google.com/drive/fol

ders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-

DOAqOv05cK9  

4 

Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти заходи, що 

сприяють розвитку здобувачами 

фахової передвищої освіти 

загальних компетентностей? 

У педагогічному коледжі розроблено заходи, 

що сприяють розвитку у здобувачів освіти 

загальних компетентностей. Вони успішно 

реалізуються в ході освітнього процесу. 

Формування загальних 

компетентностей у здобувачів 

освіти спеціальності   

012 Дошкільна освіта в 

Олександрійському 

педагогічному фаховому 

коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Form

uvannja_komp.pdf  

https://drive.google.com/drive/folders/1XRDa16heBiBjkbGElzOwW_arsMNR2_K-
https://drive.google.com/drive/folders/1XRDa16heBiBjkbGElzOwW_arsMNR2_K-
https://drive.google.com/drive/folders/1XRDa16heBiBjkbGElzOwW_arsMNR2_K-
https://drive.google.com/drive/folders/1Xvndqoq_nQpANKQH4u4PkQJ1n6XvApt1
https://drive.google.com/drive/folders/1Xvndqoq_nQpANKQH4u4PkQJ1n6XvApt1
https://drive.google.com/drive/folders/1Xvndqoq_nQpANKQH4u4PkQJ1n6XvApt1
https://drive.google.com/drive/folders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-DOAqOv05cK9
https://drive.google.com/drive/folders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-DOAqOv05cK9
https://drive.google.com/drive/folders/1q1MGQImu-fSDvi5X9q2w-DOAqOv05cK9
http://www.opk.org.ua/Docs/Formuvannja_komp.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Formuvannja_komp.pdf
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Критерій 2. Організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів 

навчання, отриманих в інших закладах освіти 

 

К2.1. Правила прийому до закладу  освіти  відповідають Умовам прийому на навчання до закладів освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, враховують особливості освітньо-професійної програми,  що 

акредитується,  не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу освіти.  

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи оприлюднено на вебсайті 

закладу фахової передвищої 

освіти правила прийому? 

Правила прийому на навчання та вимоги до 

вступників ураховують особливості освітньо-

професійних програм. Вступ 

регламентований «Правилами прийому до 

Олександрійського педагогічного фахового 

коледжу імені В.О. Сухомлинського». Вони 

оприлюднені на вебсайті коледжу. 

Правила прийому до 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені  

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-

2.pdf  

2 

Чи передбачено в правилах 

прийому критерії відбору на 

освітньо-професійну програму? 

Прийом вступників на навчання проводиться 

на конкурсній  пропозиції, яка самостійно 

створюється коледжем в ЄДЕБО. Для вступу 

на перший курс на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової 

середньої освіти конкурсний відбір 

Правила прийому до 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені  

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-

2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
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здійснюється за результатами вступних 

іспитів з української мови (диктант) та: або 

історії України (тести), або математики 

(усно). Для конкурсного відбору осіб, які 

вступають на перший курс на навчання для 

здобуття такого самого ступеня на основі 

повної  загальної середньої освіти, 

конкурсний відбір здійснюється: або за 

сертифікатами Українського центру 

оцінювання якості освіти, або за 

результатами вступних іспитів – з української 

мови і літератури та: або з математики, або з 

історії України, або з біології. Конкурсний 

відбір на основі повної загальної середньої 

освіти може здійснюватися і за комбінацією 

результатів: вступних іспитів – ЗНО. Вступні 

іспити зі спеціальності здійснюються 

відповідно до вимог, які обговорюються на 

засіданнях циклових комісій, погоджуються 

на засіданні Методичної ради та 

затверджуються головою Приймальної 

комісії. Метою вступного іспиту є 

діагностика рівня сформованості 

теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок під час навчання вступника в ЗЗСО. 

За допомогою вступного іспиту здійснюється 

перевірка того, наскільки абітурієнт готовий 
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до оволодіння науковими та дослідницькими 

компетентностями, що формуються  в 

педагогічному коледжі. Коледж самостійно 

визначає мінімальне значення кількості балів, 

з якими вступник допускається до участі в 

конкурсі (Додаток №4 до «Правил 

прийому»). В обговоренні щодо встановлення 

мінімальних балів і предметів ЗНО беруть 

участь гаранти освітніх програм – голови 

циклових комісій, завідувачі відділень, 

заступник директора коледжу з навчальної 

роботи. 

До змісту Правил прийому можуть вноситися 

зміни відповідно до чинних  нормативно-

правових актів. 

3 

Чи передбачено в правилах 

прийому вимоги до абітурієнтів? 

За «Правилами прийому» до участі в конкурсі 

на навчання за ОПП «Дошкільна освіта» 

допускаються вступники, що склали:  

- на основі базової середньої освіти 

вступні іспити з усіх предметів з мінімальним 

балом 120;  
- на основі повної загальної середньої 

освіти: ЗНО з мінімальним балом 100, вступні 

іспити – з таким самим мінімальним балом. 

Вимоги до вступників є ефективним засобом 

для формування контингенту студентів, які 

Правила прийому до 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-

2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
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вмотивовані та здатні до навчання за ОПП. 

Обрані предмети для складання іспитів або 

ЗНО під час вступу обумовлені їх 

пріоритетністю для освітньої програми та є 

ефективним засобом для формування 

контингенту студентів. Установлений рівень 

слугує базою для успішного навчання та 

подальшого розвитку в обраній сфері.  

4 

Чи є правила прийому чіткими, 

зрозумілими та доступними для 

потенційних вступників? 

Правила прийому є чіткими та зрозумілими 

для потенційних вступників. У коледжі діє 

служба підтримки для надання 

консультативної допомоги щодо їх 

усвідомлення та підготовки до вступу. 

Правила прийому до 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

 В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-

2.pdf  

5 

Чи всі положення правил 

прийому є недискримінаційними 

та визначаються особливостями 

отримання кваліфікацій? 

Правила прийому не містять 

дискримінаційних положень і визначають 

особливості отримання кваліфікації за 

спеціальністю. 

Правила прийому до 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

 В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-

2.pdf  

 

 

 

 

К2.2. Заклад освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію про освітньо-

професійну програму  в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства. 

http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/PP2022-2.pdf
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№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи своєчасно заклад фахової 

передвищої освіти оприлюднює 

на своєму офіційному сайті точну 

й достовірну інформацію про 

освітньо-професійну програму? 

Коледж своєчасно оприлюднює точну й 

достовірну інформацію на офіційному сайті 

про ОПП. 

Освітньо-професійна програма 

“Дошкільна освіта” 

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

Рецензія-відгук 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii

/Rec_DO_7.pdf  

Каталог вибіркових освітніх 

компонентів за ОПП “Дошкільна 

освіта” 

http://www.opk.org.ua/Docs/Katalog_

DO.pdf  

2 

Чи є на сайті закладу фахової 

передвищої освіти інформація 

щодо опису освітньо-професійної 

програми, навчально-методичний 

комплекс документів, силабуси 

всіх основних компонентів цієї 

програми? 

 На сайті коледжу розміщено достатній обсяг 

матеріалів для інформування здобувачів 

освіти, педагогічних працівників, 

роботодавців, власника закладу освіти 

щодо опису ОПП, зокрема програм, 

навчально-методичних комплексів, описів 

(силабусів) усіх компонентів ОПП, 

положень, рекомендацій, здобутків 

викладачів і студентів.  

Інформація про ОПП 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/osvitni-

prohramy  

Положення про навчально-

методичний комплекс навчальної 

дисципліни Олександрійського 

педагогічного фахового коледжу 

імені В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/12jwn

SPr9vICXpLsbICJD6ya67uHcRWzr/

view  

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_7.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_7.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Katalog_DO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Katalog_DO.pdf
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/osvitni-prohramy
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/osvitni-prohramy
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/osvitni-prohramy
https://drive.google.com/file/d/12jwnSPr9vICXpLsbICJD6ya67uHcRWzr/view
https://drive.google.com/file/d/12jwnSPr9vICXpLsbICJD6ya67uHcRWzr/view
https://drive.google.com/file/d/12jwnSPr9vICXpLsbICJD6ya67uHcRWzr/view
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Рекомендовані джерела для 

вивчення освітніх компонентів 

https://docs.google.com/document/d/1

ztZSG9J0gMCjauV0ahhyOLJigvb5T

pHP/edit  

Описи кабінетів  

https://drive.google.com/drive/folders

/1SqrgbcNGceEsimtAw3SOMar9lM

Tfw5fh  

https://drive.google.com/file/d/15vG6

MkNGmi9OWIWMOUtA1edbzo0hB

Zfw/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ZHm

BjOawngoudL-

S69nif34YrZOBXnrt/view 

https://drive.google.com/file/d/1W-

qoSizXqTIcpy_h43GoKEmkJ7xYAjJ

d/view  

https://drive.google.com/file/d/12lLQ

El4zz02p4z-

tZQcUaWCkefQhAjEt/view  

https://drive.google.com/file/d/1Gn6I

MFjF0Ou0liMkVIvLu4LpKmm9VB

LZ/view  

https://drive.google.com/file/d/1WHY

jQDHdG8xR2wZ1j457aLBFThkLPm

E2/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1ztZSG9J0gMCjauV0ahhyOLJigvb5TpHP/edit
https://docs.google.com/document/d/1ztZSG9J0gMCjauV0ahhyOLJigvb5TpHP/edit
https://docs.google.com/document/d/1ztZSG9J0gMCjauV0ahhyOLJigvb5TpHP/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1SqrgbcNGceEsimtAw3SOMar9lMTfw5fh
https://drive.google.com/drive/folders/1SqrgbcNGceEsimtAw3SOMar9lMTfw5fh
https://drive.google.com/drive/folders/1SqrgbcNGceEsimtAw3SOMar9lMTfw5fh
https://drive.google.com/file/d/15vG6MkNGmi9OWIWMOUtA1edbzo0hBZfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vG6MkNGmi9OWIWMOUtA1edbzo0hBZfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15vG6MkNGmi9OWIWMOUtA1edbzo0hBZfw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHmBjOawngoudL-S69nif34YrZOBXnrt/view
https://drive.google.com/file/d/1ZHmBjOawngoudL-S69nif34YrZOBXnrt/view
https://drive.google.com/file/d/1ZHmBjOawngoudL-S69nif34YrZOBXnrt/view
https://drive.google.com/file/d/1W-qoSizXqTIcpy_h43GoKEmkJ7xYAjJd/view
https://drive.google.com/file/d/1W-qoSizXqTIcpy_h43GoKEmkJ7xYAjJd/view
https://drive.google.com/file/d/1W-qoSizXqTIcpy_h43GoKEmkJ7xYAjJd/view
https://drive.google.com/file/d/12lLQEl4zz02p4z-tZQcUaWCkefQhAjEt/view
https://drive.google.com/file/d/12lLQEl4zz02p4z-tZQcUaWCkefQhAjEt/view
https://drive.google.com/file/d/12lLQEl4zz02p4z-tZQcUaWCkefQhAjEt/view
https://drive.google.com/file/d/1Gn6IMFjF0Ou0liMkVIvLu4LpKmm9VBLZ/view
https://drive.google.com/file/d/1Gn6IMFjF0Ou0liMkVIvLu4LpKmm9VBLZ/view
https://drive.google.com/file/d/1Gn6IMFjF0Ou0liMkVIvLu4LpKmm9VBLZ/view
https://drive.google.com/file/d/1WHYjQDHdG8xR2wZ1j457aLBFThkLPmE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHYjQDHdG8xR2wZ1j457aLBFThkLPmE2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHYjQDHdG8xR2wZ1j457aLBFThkLPmE2/view?usp=sharing
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Роботи студентів 

https://docs.google.com/presentation/

d/181DqItNeiAuojc5vcejDqc4VAze

XGnCC/edit?usp=sharing&ouid=116

899616160844314214&rtpof=true&s

d=true  

https://docs.google.com/document/d/1

GNuJxGWu1x6kUcB3pUhpSTNJ65

Zi67Gs/edit?usp=sharing&ouid=1168

99616160844314214&rtpof=true&sd

=true 

Рекомендації для здобувачів освіти  

https://drive.google.com/file/d/1GaT9

dfShC52kqS8ooDm9E_oS3wJOEaJr/

view  

Кабінети  

https://drive.google.com/file/d/1Fd3n

dMEngUkM_5FYHp-

MWXaEiEM9f2R4/view?usp=sharin

g  

Склад викладачів  

http://www.opk.org.ua/Docs/Vytyag_

pro%20sklad.pdf  

Навчально-методичні комплекси 

https://drive.google.com/drive/folders

/1jXz75SjE6Bv5HtpOX1dzVYIwb1t

FYQa4?usp=sharing  

https://docs.google.com/presentation/d/181DqItNeiAuojc5vcejDqc4VAzeXGnCC/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/181DqItNeiAuojc5vcejDqc4VAzeXGnCC/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/181DqItNeiAuojc5vcejDqc4VAzeXGnCC/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/181DqItNeiAuojc5vcejDqc4VAzeXGnCC/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/181DqItNeiAuojc5vcejDqc4VAzeXGnCC/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GNuJxGWu1x6kUcB3pUhpSTNJ65Zi67Gs/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GNuJxGWu1x6kUcB3pUhpSTNJ65Zi67Gs/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GNuJxGWu1x6kUcB3pUhpSTNJ65Zi67Gs/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GNuJxGWu1x6kUcB3pUhpSTNJ65Zi67Gs/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GNuJxGWu1x6kUcB3pUhpSTNJ65Zi67Gs/edit?usp=sharing&ouid=116899616160844314214&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1GaT9dfShC52kqS8ooDm9E_oS3wJOEaJr/view
https://drive.google.com/file/d/1GaT9dfShC52kqS8ooDm9E_oS3wJOEaJr/view
https://drive.google.com/file/d/1GaT9dfShC52kqS8ooDm9E_oS3wJOEaJr/view
https://drive.google.com/file/d/1Fd3ndMEngUkM_5FYHp-MWXaEiEM9f2R4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fd3ndMEngUkM_5FYHp-MWXaEiEM9f2R4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fd3ndMEngUkM_5FYHp-MWXaEiEM9f2R4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fd3ndMEngUkM_5FYHp-MWXaEiEM9f2R4/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Vytyag_pro%20sklad.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vytyag_pro%20sklad.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1jXz75SjE6Bv5HtpOX1dzVYIwb1tFYQa4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXz75SjE6Bv5HtpOX1dzVYIwb1tFYQa4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jXz75SjE6Bv5HtpOX1dzVYIwb1tFYQa4?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders

/1z3kgi05TKSHeO55W6byHDDMz

RTk0baj2  

https://drive.google.com/drive/folders

/1tIbGqZBdddIDqbiUkLi1dvpC8TIu

2zM4  

https://drive.google.com/file/d/14jm9

_jPUfqgnbLVnHs5pU8PvHxcvj-

6P/view?usp=sharing 

Здобутки викладачів 

https://drive.google.com/file/d/12ZlV

1rDiNBBBziW-Eote9L-

0sq2o6cQS/view 

https://drive.google.com/file/d/1sY30

4fGWMRDj4FjlPcddojGzt_rwH_3_/

view 

https://drive.google.com/file/d/1rWba

4rXnUt2c4vuY3seZ0__2KDukKoxX/

view  

3 

Чи оприлюднено цілі та зміст 

підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Цілі та зміст підготовки фахівців 

оприлюднено,  про що здобувачів освіти 

своєчасно та періодично інформують. 

Концепція розвитку педагогічної 

діяльності за спеціальністю  

http://www.opk.org.ua/Docs/Konc_ro

z.pdf  

Освітньо-професійна програма 

http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO

3.pdf  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1z3kgi05TKSHeO55W6byHDDMzRTk0baj2
https://drive.google.com/drive/folders/1z3kgi05TKSHeO55W6byHDDMzRTk0baj2
https://drive.google.com/drive/folders/1z3kgi05TKSHeO55W6byHDDMzRTk0baj2
https://drive.google.com/drive/folders/1tIbGqZBdddIDqbiUkLi1dvpC8TIu2zM4
https://drive.google.com/drive/folders/1tIbGqZBdddIDqbiUkLi1dvpC8TIu2zM4
https://drive.google.com/drive/folders/1tIbGqZBdddIDqbiUkLi1dvpC8TIu2zM4
https://drive.google.com/file/d/14jm9_jPUfqgnbLVnHs5pU8PvHxcvj-6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jm9_jPUfqgnbLVnHs5pU8PvHxcvj-6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jm9_jPUfqgnbLVnHs5pU8PvHxcvj-6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ZlV1rDiNBBBziW-Eote9L-0sq2o6cQS/view
https://drive.google.com/file/d/12ZlV1rDiNBBBziW-Eote9L-0sq2o6cQS/view
https://drive.google.com/file/d/12ZlV1rDiNBBBziW-Eote9L-0sq2o6cQS/view
https://drive.google.com/file/d/1sY304fGWMRDj4FjlPcddojGzt_rwH_3_/view
https://drive.google.com/file/d/1sY304fGWMRDj4FjlPcddojGzt_rwH_3_/view
https://drive.google.com/file/d/1sY304fGWMRDj4FjlPcddojGzt_rwH_3_/view
https://drive.google.com/file/d/1rWba4rXnUt2c4vuY3seZ0__2KDukKoxX/view
https://drive.google.com/file/d/1rWba4rXnUt2c4vuY3seZ0__2KDukKoxX/view
https://drive.google.com/file/d/1rWba4rXnUt2c4vuY3seZ0__2KDukKoxX/view
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%20012%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E%20012%20%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Konc_roz.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Konc_roz.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Opp_DO3.pdf
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К2.3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, у тому числі 

під час академічної мобільності.  

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи передбачено та оприлюднено 

на вебсайті закладу фахової 

передвищої освіти чіткі і прозорі 

правила для забезпечення 

академічної мобільності? 

Чіткі та прозорі правила для забезпечення 

академічної мобільності оприлюднено на 

вебсайті  педагогічного коледжу. 

Правила академічної мобільності в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Prav_aka

dem_mob.pdf  

2 

Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі можливість 

академічної мобільності для 

здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

Академічна мобільність передбачена 

нормативними документами, її здійснення 

можливе за ОПП. 

Договір про співробітництво з 

Центральноукраїнським державним  

університетом імені Володимира 

Винниченка 

http://www.opk.org.ua/Docs/Dogovir

%20pro%20spivpracu.pdf  

3 

Чи відбувається процедура 

обговорення й схвалення правил 

прийому між адміністрацією 

закладу фахової передвищої 

освіти та представниками 

студентства? 

Правила прийому до коледжу обговорюються  

між адміністрацією та представниками 

студентства, заслуховуються на педагогічній 

раді. 

Протокол педагогічної ради №17 

від 23.12.2021 

Протокол засідання Ради 

студентського самоврядування 

 № 10 від 29.12.2021  

4 
Чи розроблено процедуру 

визнання результатів навчання, 

Визнання результатів навчання, отриманих в 

інших закладах, зокрема під час академічної 

Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих в 

http://www.opk.org.ua/Docs/Prav_akadem_mob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Prav_akadem_mob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dogovir%20pro%20spivpracu.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dogovir%20pro%20spivpracu.pdf
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отриманих в інших закладах 

освіти, зокрема під час 

академічної мобільності? 

мобільності, відбувається згідно з 

Положенням. Воно визначає загальні засади 

та процедуру перезарахування (зарахування) 

результатів навчання (освітніх компонентів 

ОПП і навчального плану), визнання 

результатів навчання за програмою 

міжнародної академічної мобільності, 

оформлення документації з цього питання. 

інших закладах освіти, в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pere

zarah.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

К2.4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є доступними 

для всіх учасників освітнього процесу. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено процедуру 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? 

Визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті здійснюється у 

відповідності до Положення.  

Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній 

освіті 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_perezarah.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_perezarah.pdf
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http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyz

n_rez2.pdf  

2 

Чи гарантує ця процедура 

надійність визнання результатів 

навчання, отриманих у 

неформальній освіті? 

Положення доступне, оприлюднене на 

офіційному вебсайті, регламентує визнання 

результатів для всіх учасників освітнього 

процесу. 

Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній 

освіті  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyz

n_rez2.pdf  

3 

Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти критерії  для 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній 

(інформальній) освіті? 

У Положенні визначено загальні критерії 

визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній (інформальній) освіті. 

Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній 

освіті 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyz

n_rez2.pdf  

 

 

Критерій 3. Організація освітнього процесу 

 

К3.1. Положення про організацію освітнього процесу наявне та його  вимоги дотримуються. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти правила і 

процедури, що регулюють права 

Правила та  процедури, що регулюють права 

й обов’язки всіх учасників освітнього 

процесу під час реалізації освітньо-

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyzn_rez2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyzn_rez2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyzn_rez2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyzn_rez2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyzn_rez2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_vyzn_rez2.pdf
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та обов’язки всіх учасників 

освітнього процесу під час 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

професійних програм, відповідають Закону 

України «Про фахову передвищу освіту». 

 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

Положення про студентське 

самоврядування Олександрійського 

педагогічного фахового коледжу 

імені В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1iIFSV

OBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4

eQ/view  

Правила внутрішнього трудового  

розпорядку 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%

B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%2

0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0

%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%

D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf 

2 

Чи було залучено здобувачів 

фахової передвищої освіти до 

обговорення положення про 

організацію освітнього процесу? 

Положення розроблено за участі членів 

студентського самоврядування та 

представників роботодавців, доведене до 

відома всіх учасників освітнього процесу, 

його зміст систематично обговорюється, у 

разі потреби оновлюється. Здійснюється 

постійний контроль  за його  дотриманням, у 

Протокол спільного засідання 

представників робочої групи 

розробника ОПП, роботодавців, 

студентського самоврядування,  №2 

від 27.08.2021 

Внутрішня система управління 

освітнім процесом 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD.%D1%82%D1%80.%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.pdf
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тому числі й членами студентського 

самоврядування. Управління освітнім 

процесом здійснюється у партнерстві зі 

студентами. 

http://www.opk.org.ua/Docs/vnutrish

nya%20systema.pdf  

3 

Чи передбачено залучення 

роботодавців до освітнього 

процесу? 

Положення передбачає залучення 

роботодавців до освітнього процесу. 

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

 

 

 

К3.2. Навчальна документація (навчальний план, графік освітнього процесу, програми навчальних дисциплін, індивідуальні 

плани здобувачів освіти та ін.) розроблена та ведеться у відповідності з вимогами. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи сформовано закладом фахової 

передвищої освіти навчальний 

план відповідно до опису 

освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми? 

Уся навчальна документація розроблена у 

відповідності до Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», із урахуванням вимог 

Закону  України «Про дошкільну  освіту», 

стандарту підготовки фахівців, професійного 

стандарту. Вона розробляється згідно з 

Навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-

plany  

Робочі навчальні плани 

http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_pla

ns/W_e_10.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/vnutrishnya%20systema.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vnutrishnya%20systema.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/osvitnia-diialnist/navchalni-plany
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_10.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_10.pdf
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нормативними документами, типовою 

інструкцією з діловодства, положеннями 

внутрішнього користування (усього  43), які 

розглядаються та схвалюються рішеннями 

методичної ради, затверджуються рішеннями 

педагогічної ради та вводяться в дію наказом 

директора. Документація зареєстрована в 

номенклатурі справ, терміни її зберігання 

визначені, що затверджено директором 

12.11.2020 року. Вона зосереджена в 

навчальній частині, відділі кадрів, навчально-

методичному кабінеті, навчальних кабінетах і 

лабораторіях або передана на зберігання до 

архіву. 

Навчальний план розроблений згідно з 

вимогами чинного законодавства та 

відповідно затверджений, відповідає опису 

ОПП. З метою конкретизації планування 

освітнього процесу на кожний навчальний рік 

із урахуванням умов навчання на 

відповідному курсі (році навчання) на основі 

навчального плану складається робочий 

навчальний план, який  розглядається та 

схвалюється рішенням педагогічної ради й 

затверджується директором коледжу, 

засвідчується печаткою у лівому верхньому 

куті першої сторінки навчального плану.  

http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_pla

ns/W_e_20_bso.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_pla

ns/W_e_20_pzso.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_pla

ns/W_e_110.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_pla

ns/W_e_210.pdf  

 

 

 

http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_20_bso.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_20_bso.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_20_pzso.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_20_pzso.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_110.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_110.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_210.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/W_e_plans/W_e_210.pdf
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2 

Чи розроблено та оприлюднено 

графік освітнього процесу 

відповідно до навчального плану? 

Графік освітнього процесу, як складова 

навчальних (робочих) планів, своєчасно 

затверджується рішенням педагогічної ради 

коледжу й доводиться до відома всім 

учасникам освітнього процесу. 

Графік освітнього процесу 

http://www.opk.org.ua/Docs/GOP%2

022-23.pdf  

3 

Чи забезпечений навчальний план 

програмами навчальних 

дисциплін або силабусами та 

індивідуальними планами 

здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

Навчальний план у повній мірі забезпечений 

програмами навчальних дисциплін, 

силабусами. Навчальні програми навчальних 

дисциплін складаються з таких розділів: 

пояснювальна записка, мета, завдання 

навчальної дисципліни, компетентності та 

результати навчання, зміст навчальної 

дисципліни, список рекомендованих джерел. 

Навчальні програми, які складає 

педагогічний коледж самостійно, 

затверджуються за такою процедурою: 

розглядаються та схвалюються на засіданнях 

циклових комісій, погоджуються на засіданні 

методичної ради коледжу, затверджуються 

рішенням педагогічної ради. Робочі програми 

навчальних дисциплін розробляються 

викладачами відповідних циклових комісій 

на основі навчальних програм і  включають: 

пояснювальну записку, опис навчальної 

дисципліни, мету та завдання навчальної 

дисципліни, результати навчання (вимоги до 

Положення про навчальну 

програму навчальної дисципліни 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені В.О. 

Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_np.p

df  

Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені В.О. 

Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rp.p

df  

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/GOP%2022-23.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/GOP%2022-23.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_np.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_np.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rp.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rp.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
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знань, умінь, формування компетентностей), 

структуру (тематичний план), зміст 

програми, самостійну роботу, критерії 

оцінювання результатів навчання, список 

рекомендованих джерел. Робоча навчальна 

програма дисципліни містить виклад 

конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми  вивчення 

та її обсяг, визначає форми та засоби 

поточного й підсумкового контролю знань. 

Вони складаються у відповідності до 

Положень, переглядаються й оновлюються 

згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами й рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України, 

ураховують специфіку спеціальності, 

сучасних наукових досягнень в галузі 

дошкільної освіти. 

У відповідності до навчальних планів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта для 

кожного здобувача фахової передвищої 

освіти в Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені  

В.О.Сухомлинського розробляються та 

затверджуються індивідуальні навчальні 

плани (ІНП) на кожний навчальний рік. ІНП 

формується за результатами особистого 

Програми дисциплін  

https://drive.google.com/file/d/1iJnm4

boQINwRvM8726sr0KG5aboX1EFP/

view  

https://drive.google.com/file/d/1Xp_Z

2wQohryfgtcIHZeONH-

NiaI2EqVn/view  

https://drive.google.com/drive/folders

/1GkLPZ-

ks6Xc1p_ApqiXDLEdD_lVSNoVb  

https://drive.google.com/file/d/13XE

V0Mk54dfhs7Ubt72sAEtQdSlKeHh

X/view  

https://drive.google.com/file/d/1dp7H

mDx6KQQqslYS2KdYNizdSj-

ApP6T/view  

 

Силабуси  

https://drive.google.com/file/d/1pmn

KpBsKvG10YGY0X4mKCo41WOV

H5P6t/view  

https://drive.google.com/file/d/1Ng8x

GhBL2rp6Ny0Zat_TFSLupBFUnpK9

/view  

https://docs.google.com/document/d/1

AuZbbEXsT0n8i_FumB20ho2be0iJe

pDx/edit  

https://drive.google.com/file/d/1iJnm4boQINwRvM8726sr0KG5aboX1EFP/view
https://drive.google.com/file/d/1iJnm4boQINwRvM8726sr0KG5aboX1EFP/view
https://drive.google.com/file/d/1iJnm4boQINwRvM8726sr0KG5aboX1EFP/view
https://drive.google.com/file/d/1Xp_Z2wQohryfgtcIHZeONH-NiaI2EqVn/view
https://drive.google.com/file/d/1Xp_Z2wQohryfgtcIHZeONH-NiaI2EqVn/view
https://drive.google.com/file/d/1Xp_Z2wQohryfgtcIHZeONH-NiaI2EqVn/view
https://drive.google.com/drive/folders/1GkLPZ-ks6Xc1p_ApqiXDLEdD_lVSNoVb
https://drive.google.com/drive/folders/1GkLPZ-ks6Xc1p_ApqiXDLEdD_lVSNoVb
https://drive.google.com/drive/folders/1GkLPZ-ks6Xc1p_ApqiXDLEdD_lVSNoVb
https://drive.google.com/file/d/13XEV0Mk54dfhs7Ubt72sAEtQdSlKeHhX/view
https://drive.google.com/file/d/13XEV0Mk54dfhs7Ubt72sAEtQdSlKeHhX/view
https://drive.google.com/file/d/13XEV0Mk54dfhs7Ubt72sAEtQdSlKeHhX/view
https://drive.google.com/file/d/1dp7HmDx6KQQqslYS2KdYNizdSj-ApP6T/view
https://drive.google.com/file/d/1dp7HmDx6KQQqslYS2KdYNizdSj-ApP6T/view
https://drive.google.com/file/d/1dp7HmDx6KQQqslYS2KdYNizdSj-ApP6T/view
https://drive.google.com/file/d/1pmnKpBsKvG10YGY0X4mKCo41WOVH5P6t/view
https://drive.google.com/file/d/1pmnKpBsKvG10YGY0X4mKCo41WOVH5P6t/view
https://drive.google.com/file/d/1pmnKpBsKvG10YGY0X4mKCo41WOVH5P6t/view
https://drive.google.com/file/d/1Ng8xGhBL2rp6Ny0Zat_TFSLupBFUnpK9/view
https://drive.google.com/file/d/1Ng8xGhBL2rp6Ny0Zat_TFSLupBFUnpK9/view
https://drive.google.com/file/d/1Ng8xGhBL2rp6Ny0Zat_TFSLupBFUnpK9/view
https://docs.google.com/document/d/1AuZbbEXsT0n8i_FumB20ho2be0iJepDx/edit
https://docs.google.com/document/d/1AuZbbEXsT0n8i_FumB20ho2be0iJepDx/edit
https://docs.google.com/document/d/1AuZbbEXsT0n8i_FumB20ho2be0iJepDx/edit
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вибору здобувачем фахової передвищої 

освіти дисциплін із урахуванням вимог 

освітньо-професійної програми щодо 

вивчення її обов’язкових компонентів. 

Порядок формування індивідуального плану 

роботи здобувача освіти здійснюється на 

основі Положення, Методичних  

рекомендацій до складання індивідуального 

навчального плану здобувача фахової 

передвищої освіти, розроблених державною 

науковою установою «Інститут модернізації 

змісту освіти»  (вих. №22.1/10-1358 від 

02.07.2020), Методичних рекомендацій 

розроблення освітньо-професійної програми 

та навчального плану підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, розроблених 

МОН України, ДСЯО України, Державною 

установою “Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти”. 

Індивідуальний план здобувача 

освіти  

http://www.opk.org.ua/studentam/ind

yvidualni-plany-zdobuvachiv-osvity  

4 

Чи дає змогу структура 

навчального плану здобувачам 

фахової передвищої освіти брати 

участь в академічній мобільності? 

У відповідності до діючих правил 

академічної мобільності в педагогічному 

коледжі. 

Правила академічної мобільності в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Prav_aka

dem_mob.pdf  

 

http://www.opk.org.ua/studentam/indyvidualni-plany-zdobuvachiv-osvity
http://www.opk.org.ua/studentam/indyvidualni-plany-zdobuvachiv-osvity
http://www.opk.org.ua/Docs/Prav_akadem_mob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Prav_akadem_mob.pdf
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К3.3. Здобувачам освіти надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, 

порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи існують інструменти для 

прийняття рішень на основі 

результатів зворотного зв’язку зі 

здобувачами фахової передвищої 

освіти щодо їх задоволеності 

формами і методами навчання? 

Завідувачем відділу, викладачами,  

керівниками навчальних груп, головами 

циклових комісій своєчасно надається 

інформація здобувачам освіти про цілі, зміст 

і результати навчання, порядок і критерії 

оцінювання. Інформування здійснюється в 

межах усієї ОПП та окремих освітніх 

компонентів у груповій та індивідуальній 

формах. Розроблено методи комунікації та 

інструменти зворотного  зв’язку.  

Методи комунікації зі студентами, 

інструменти зворотного зв’язку 

http://www.opk.org.ua/Docs/Metody_

komunikacii.pdf  

Положення про опитування 

здобувачів освіти стосовно якості 

освіти та освітньої діяльності 

коледжу за освітньо-професійними 

програмами в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського   

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_opyt

.pdf  

2 

Чи містять критерії оцінювання 

вимоги до знань, навичок та 

компетентностей здобувачів 

фахової передвищої освіти 

відповідно до запланованих 

результатів навчання? 

Критерії оцінювання рівня  навчальних 

досягнень здобувачів освіти за ОПП містять 

вимоги до знань, умінь і навичок, 

компетентностей, запланованих результатів 

навчання. 

Критерії оцінювання  рівня 

навчальних досягнень 

https://drive.google.com/file/d/1av1-

rJ153KeSaGOZwgsvoWz7uA0WmJ

VR/view  

https://drive.google.com/file/d/1Ei_j9

zTcjKeSCEiLv_eCc19Thz6LqvDY/vi

ew  

http://www.opk.org.ua/Docs/Metody_komunikacii.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Metody_komunikacii.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_opyt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_opyt.pdf
https://drive.google.com/file/d/1av1-rJ153KeSaGOZwgsvoWz7uA0WmJVR/view
https://drive.google.com/file/d/1av1-rJ153KeSaGOZwgsvoWz7uA0WmJVR/view
https://drive.google.com/file/d/1av1-rJ153KeSaGOZwgsvoWz7uA0WmJVR/view
https://drive.google.com/file/d/1Ei_j9zTcjKeSCEiLv_eCc19Thz6LqvDY/view
https://drive.google.com/file/d/1Ei_j9zTcjKeSCEiLv_eCc19Thz6LqvDY/view
https://drive.google.com/file/d/1Ei_j9zTcjKeSCEiLv_eCc19Thz6LqvDY/view
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https://drive.google.com/file/d/1wSnq

f6WSJ-

TfD2fVbXRUH_cpt7Hflirl/view  

3 

Чи зрозумілі здобувачам фахової 

передвищої освіти критерії 

оцінювання знань? 

Критерії оцінювання є валідними та 

зрозумілими для здобувачів освіти. 

Результати опитування щодо 

критеріїв оцінювання  рівня 

навчальних досягнень 

https://drive.google.com/file/d/1tQCt4

bOTtYTR3ebzx7GblmN_l_NFXNGF

/view  

https://drive.google.com/file/d/1b1UZ

QKrbjHa24MdjqWh-

ccMfxr8ughbE/view  

4 

Чи оприлюднено критерії 

оцінювання знань здобувачів 

фахової передвищої освіти на 

вебсайті закладу фахової 

передвищої освіти? 

Критерії оцінювання доводяться до відома 

студентів у ході освітнього процесу, їх 

оприлюднено на вебсайті.  

Критерії оцінювання  рівня 

навчальних досягнень 

https://drive.google.com/file/d/1w40I

KIiGj9gDqaxvyuJKHf0mdRm6dKGn

/view  

Порядок оцінювання рівня 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти та переведення оцінок в 

шкалу ЄКТС в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Por_EC

TS.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1wSnqf6WSJ-TfD2fVbXRUH_cpt7Hflirl/view
https://drive.google.com/file/d/1wSnqf6WSJ-TfD2fVbXRUH_cpt7Hflirl/view
https://drive.google.com/file/d/1wSnqf6WSJ-TfD2fVbXRUH_cpt7Hflirl/view
https://drive.google.com/file/d/1tQCt4bOTtYTR3ebzx7GblmN_l_NFXNGF/view
https://drive.google.com/file/d/1tQCt4bOTtYTR3ebzx7GblmN_l_NFXNGF/view
https://drive.google.com/file/d/1tQCt4bOTtYTR3ebzx7GblmN_l_NFXNGF/view
https://drive.google.com/file/d/1b1UZQKrbjHa24MdjqWh-ccMfxr8ughbE/view
https://drive.google.com/file/d/1b1UZQKrbjHa24MdjqWh-ccMfxr8ughbE/view
https://drive.google.com/file/d/1b1UZQKrbjHa24MdjqWh-ccMfxr8ughbE/view
https://drive.google.com/file/d/1w40IKIiGj9gDqaxvyuJKHf0mdRm6dKGn/view
https://drive.google.com/file/d/1w40IKIiGj9gDqaxvyuJKHf0mdRm6dKGn/view
https://drive.google.com/file/d/1w40IKIiGj9gDqaxvyuJKHf0mdRm6dKGn/view
http://www.opk.org.ua/Docs/Por_ECTS.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Por_ECTS.pdf
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5 

Чи гарантують організація та 

методи оцінювання знань 

виконання здобувачами фахової 

передвищої освіти контрольних 

форм навчання відповідно до 

навчального плану? 

Організація та методи оцінювання з кожного 

освітнього компонента забезпечують 

виконання контрольних заходів здобуття  

освіти в різних формах.  

Програми екзаменів, заліків, 

критерії оцінювання  

https://drive.google.com/file/d/1SXqc

GfU66-

bw8gnC2MZv061YYBHTYNm1/vie

w  

https://docs.google.com/forms/d/13fH

Uwkiy3x8zkq7pL6tDeM_FgufEdTdd

-5ra4mcTqss/edit?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1fpW5

9UZeuX84WMR0gVyfHZ9roZ7cZ0

KN/view  

https://drive.google.com/drive/folders

/1qXC2L7RomSfNwkV-

IALnUNxYIFNlGUKR 

https://drive.google.com/drive/folders

/1gdIlquF2u9lTVgqGNcH8D60LZgt

MXflD  

6 

Чи відповідають форми атестації 

здобувачів фахової передвищої 

освіти вимогам професійного 

стандарту (за наявності)? 

Форми атестації здобувачів освіти 

враховують вимоги професійного стандарту 

«Вихователь закладу дошкільної освіти». 

Рекомендації  щодо впровадження 

професійного стандарту 

«Вихователь закладу дошкільної 

освіти» 

https://drive.google.com/file/d/1QwiH

NpAsrSu6OZKWLXpHvGGHOd8D

RQ7M/view 

https://drive.google.com/file/d/1SXqcGfU66-bw8gnC2MZv061YYBHTYNm1/view
https://drive.google.com/file/d/1SXqcGfU66-bw8gnC2MZv061YYBHTYNm1/view
https://drive.google.com/file/d/1SXqcGfU66-bw8gnC2MZv061YYBHTYNm1/view
https://drive.google.com/file/d/1SXqcGfU66-bw8gnC2MZv061YYBHTYNm1/view
https://docs.google.com/forms/d/13fHUwkiy3x8zkq7pL6tDeM_FgufEdTdd-5ra4mcTqss/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13fHUwkiy3x8zkq7pL6tDeM_FgufEdTdd-5ra4mcTqss/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13fHUwkiy3x8zkq7pL6tDeM_FgufEdTdd-5ra4mcTqss/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpW59UZeuX84WMR0gVyfHZ9roZ7cZ0KN/view
https://drive.google.com/file/d/1fpW59UZeuX84WMR0gVyfHZ9roZ7cZ0KN/view
https://drive.google.com/file/d/1fpW59UZeuX84WMR0gVyfHZ9roZ7cZ0KN/view
https://drive.google.com/drive/folders/1qXC2L7RomSfNwkV-IALnUNxYIFNlGUKR
https://drive.google.com/drive/folders/1qXC2L7RomSfNwkV-IALnUNxYIFNlGUKR
https://drive.google.com/drive/folders/1qXC2L7RomSfNwkV-IALnUNxYIFNlGUKR
https://drive.google.com/drive/folders/1gdIlquF2u9lTVgqGNcH8D60LZgtMXflD
https://drive.google.com/drive/folders/1gdIlquF2u9lTVgqGNcH8D60LZgtMXflD
https://drive.google.com/drive/folders/1gdIlquF2u9lTVgqGNcH8D60LZgtMXflD
https://drive.google.com/file/d/1QwiHNpAsrSu6OZKWLXpHvGGHOd8DRQ7M/view
https://drive.google.com/file/d/1QwiHNpAsrSu6OZKWLXpHvGGHOd8DRQ7M/view
https://drive.google.com/file/d/1QwiHNpAsrSu6OZKWLXpHvGGHOd8DRQ7M/view
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https://drive.google.com/drive/folders

/1dBrvwxJst6-

z2A8Gx6WGs5OYAwBlyOKZ  

Програма підготовки до іспиту 

https://drive.google.com/file/d/1g5Jssj

0gAoCkm3Zp2kVSGwN995w5bIs-

/view  

Моніторинг формування 

компетентностей  відповідно до 

професійного стандарту 

https://drive.google.com/file/d/1DJEc

cc51xm2xiASz5qiR353qGJ5pTq0a/vi

ew  

https://drive.google.com/file/d/1aIP5

XVk11FvcuUdEG1tUZISso5TgaPgc/

view  

7 

Чи відповідають критерії 

оцінювання знань здобувачів 

фахової передвищої освіти змісту 

фахових компонентів згідно з 

освітньо-професійною 

програмою? 

Критерії оцінювання знань студентів 

відповідають змісту програм освітніх 

компонентів згідно з освітньо-професійною 

програмою.  

Критерії оцінювання  рівня 

навчальних досягнень 

https://drive.google.com/file/d/1PtJ6ft

gx9xpKec8VlW7_QFOj_nIQDxmn/v

iew  

 

К3.4. Зміст освітніх компонентів оновлюється на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі до початку 

навчального року. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dBrvwxJst6-z2A8Gx6WGs5OYAwBlyOKZ
https://drive.google.com/drive/folders/1dBrvwxJst6-z2A8Gx6WGs5OYAwBlyOKZ
https://drive.google.com/drive/folders/1dBrvwxJst6-z2A8Gx6WGs5OYAwBlyOKZ
https://drive.google.com/file/d/1g5Jssj0gAoCkm3Zp2kVSGwN995w5bIs-/view
https://drive.google.com/file/d/1g5Jssj0gAoCkm3Zp2kVSGwN995w5bIs-/view
https://drive.google.com/file/d/1g5Jssj0gAoCkm3Zp2kVSGwN995w5bIs-/view
https://drive.google.com/file/d/1DJEccc51xm2xiASz5qiR353qGJ5pTq0a/view
https://drive.google.com/file/d/1DJEccc51xm2xiASz5qiR353qGJ5pTq0a/view
https://drive.google.com/file/d/1DJEccc51xm2xiASz5qiR353qGJ5pTq0a/view
https://drive.google.com/file/d/1aIP5XVk11FvcuUdEG1tUZISso5TgaPgc/view
https://drive.google.com/file/d/1aIP5XVk11FvcuUdEG1tUZISso5TgaPgc/view
https://drive.google.com/file/d/1aIP5XVk11FvcuUdEG1tUZISso5TgaPgc/view
https://drive.google.com/file/d/1PtJ6ftgx9xpKec8VlW7_QFOj_nIQDxmn/view
https://drive.google.com/file/d/1PtJ6ftgx9xpKec8VlW7_QFOj_nIQDxmn/view
https://drive.google.com/file/d/1PtJ6ftgx9xpKec8VlW7_QFOj_nIQDxmn/view
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№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи враховано інноваційні 

технології в освітньо-професійній 

програмі? 

Зміст освітніх компонентів своєчасно 

оновлюється на основі наукових досягнень у 

галузі психології, педагогіки, методик 

викладання дошкільної освіти й освіти в 

цілому. Його реалізація здійснюється із 

урахуванням сучасних практик, вимог 

профстандарту «Вихователь закладу 

дошкільної освіти», Базового компоненту 

дошкільної освіти (Державного стандарту 

дошкільної освіти), Нової української школи,    

за допомогою технологій 

студентоорієнтованого, діяльнісного, 

інтегрованого, здоров’язберігаючого та 

професійно спрямованого навчання. 

Досвід інновацій 

https://drive.google.com/file/d/15hEr8

0HMFoFBU3bE61GX0T9IPEmYzD

Uf/view  

https://docs.google.com/presentation/

d/1uG3qY1piz4ur6X9xMRjw0e5Rj-

NA5rfF/edit#slide=id.p6  

 

2 

Чи врегульовано оновлену 

освітньо-професійну програму з 

роботодавцями? 

 Оновлену ОПП урегульовано з 

роботодавцями. 

Відгуки про ОПП  

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1

%82%D0%B0.pdf 

3 

Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти до 

моніторингу та перегляду 

освітньо-професійної програми з 

метою її оновлення? 

Студенти як повноцінні партнери 

залучаються до моніторингу та перегляду 

освітньо-професійної програми з метою її 

оновлення. 

Протокол спільного засідання 

робочої групи розробника ОПП, 

представників роботодавців, 

студентського самоврядування,  №2 

від 27.08.2021 

https://drive.google.com/file/d/15hEr80HMFoFBU3bE61GX0T9IPEmYzDUf/view
https://drive.google.com/file/d/15hEr80HMFoFBU3bE61GX0T9IPEmYzDUf/view
https://drive.google.com/file/d/15hEr80HMFoFBU3bE61GX0T9IPEmYzDUf/view
https://docs.google.com/presentation/d/1uG3qY1piz4ur6X9xMRjw0e5Rj-NA5rfF/edit#slide=id.p6
https://docs.google.com/presentation/d/1uG3qY1piz4ur6X9xMRjw0e5Rj-NA5rfF/edit#slide=id.p6
https://docs.google.com/presentation/d/1uG3qY1piz4ur6X9xMRjw0e5Rj-NA5rfF/edit#slide=id.p6
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
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Протокол засідання педагогічної 

ради,  №19 від 21.12.2021 

 

 

 

 

Критерій 4. Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти 

 та академічна доброчесність 

 

К4.1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти є чіткими, 

зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем фахової передвищої освіти результатів навчання для 

окремого освітнього компонента. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи відповідають форми, методи 

навчання і викладання вимогам 

студентоцентрованого підходу та 

принципам академічної свободи? 

Форми, методи навчання та викладання, увесь 

інструментарій контролю, який використовує 

команда коледжу для оцінювання рівня 

навчальних досягнень студентів,  відповідає 

вимогам студентоцентрованого підходу, 

принципам академічної свободи,  стимулює 

майбутнього вчителя до відповідальності, 

самостійності, актуалізації в обраній професії. 

Для досягнення  мети ОПП розроблено заходи 

моніторингу професійної освіти – одного зі 

шляхів забезпечення її якості через 

Досвід викладачів 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLScRJQw0kO4FO4A8m4WD

mfVCbNf65GoXgOqcKqDZIT3E6Z

PJyw/viewform 

https://drive.google.com/file/d/1_wIt

hgPauLJ_Tq6yMyb2b8h3eqU6Qgr1/

view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1lBU

cM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-

e16t/view  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJQw0kO4FO4A8m4WDmfVCbNf65GoXgOqcKqDZIT3E6ZPJyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJQw0kO4FO4A8m4WDmfVCbNf65GoXgOqcKqDZIT3E6ZPJyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJQw0kO4FO4A8m4WDmfVCbNf65GoXgOqcKqDZIT3E6ZPJyw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRJQw0kO4FO4A8m4WDmfVCbNf65GoXgOqcKqDZIT3E6ZPJyw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1_wIthgPauLJ_Tq6yMyb2b8h3eqU6Qgr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wIthgPauLJ_Tq6yMyb2b8h3eqU6Qgr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_wIthgPauLJ_Tq6yMyb2b8h3eqU6Qgr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBUcM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-e16t/view
https://drive.google.com/file/d/1lBUcM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-e16t/view
https://drive.google.com/file/d/1lBUcM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-e16t/view


57 

 

відстеження показників успішності, 

виявлення причин невідповідності фахової 

підготовки заданим параметрам,  прийняття 

коригувальних рішень. 

https://drive.google.com/file/d/1E-

yoTyYCy_3J61N9zY6w7V2av-gBd-

4Q/view?usp=sharing 

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Система контролю та оцінювання 

рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/System

_kontrol_navch.pdf  

2 

Чи сформовано форми 

контрольних заходів для 

оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти в 

межах освітніх компонентів? 

У межах усіх освітніх компонентів 

сформовано контрольні заходи, спрямовані на 

реалізацію завдань моніторингу якості освіти 

та професійної підготовки. 

Протоколи циклових комісій 

викладачів: 

фізико-математичних дисциплін  

№ 1 від 30.08.2021, № 1 від  

29.08.2022; 

фізичного виховання № 1 від 

31.08.2021, №1 від 29.08.2022; 

https://drive.google.com/file/d/1E-yoTyYCy_3J61N9zY6w7V2av-gBd-4Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-yoTyYCy_3J61N9zY6w7V2av-gBd-4Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E-yoTyYCy_3J61N9zY6w7V2av-gBd-4Q/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/System_kontrol_navch.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/System_kontrol_navch.pdf
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засідання методичної ради №2 від 

10.11.2020, педагогічної ради №13 

від 2022; 

Моніторинг якості освіти за ОПП 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pro_mo

nitor.pdf  

Досвід викладачів  

https://drive.google.com/file/d/1aLcz

DK98Z4zHJUsmLbPhZLJnKZPb48

2m/view  

https://drive.google.com/file/d/1RlO

HKk8hsLklaDHDD9fnUuRGKpk2A

GtA/view  

https://drive.google.com/file/d/1LHJ

BaqMuuxwhu-

6wIKOrLMV2eAb6lL0n/view  

https://docs.google.com/document/d/

1usl7AWaagVf00MexIDprhEKi6b9

cxkZz/edit  

https://drive.google.com/file/d/1hdS

WFc8FOP5uP0-

eljit6bdJkpCsr10Z/view  

https://drive.google.com/file/d/19oG

4NJxGJZ7I6-

O96g0rwew6pAR5dmNA/view  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pro_monitor.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pro_monitor.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aLczDK98Z4zHJUsmLbPhZLJnKZPb482m/view
https://drive.google.com/file/d/1aLczDK98Z4zHJUsmLbPhZLJnKZPb482m/view
https://drive.google.com/file/d/1aLczDK98Z4zHJUsmLbPhZLJnKZPb482m/view
https://drive.google.com/file/d/1RlOHKk8hsLklaDHDD9fnUuRGKpk2AGtA/view
https://drive.google.com/file/d/1RlOHKk8hsLklaDHDD9fnUuRGKpk2AGtA/view
https://drive.google.com/file/d/1RlOHKk8hsLklaDHDD9fnUuRGKpk2AGtA/view
https://drive.google.com/file/d/1LHJBaqMuuxwhu-6wIKOrLMV2eAb6lL0n/view
https://drive.google.com/file/d/1LHJBaqMuuxwhu-6wIKOrLMV2eAb6lL0n/view
https://drive.google.com/file/d/1LHJBaqMuuxwhu-6wIKOrLMV2eAb6lL0n/view
https://docs.google.com/document/d/1usl7AWaagVf00MexIDprhEKi6b9cxkZz/edit
https://docs.google.com/document/d/1usl7AWaagVf00MexIDprhEKi6b9cxkZz/edit
https://docs.google.com/document/d/1usl7AWaagVf00MexIDprhEKi6b9cxkZz/edit
https://drive.google.com/file/d/1hdSWFc8FOP5uP0-eljit6bdJkpCsr10Z/view
https://drive.google.com/file/d/1hdSWFc8FOP5uP0-eljit6bdJkpCsr10Z/view
https://drive.google.com/file/d/1hdSWFc8FOP5uP0-eljit6bdJkpCsr10Z/view
https://drive.google.com/file/d/19oG4NJxGJZ7I6-O96g0rwew6pAR5dmNA/view
https://drive.google.com/file/d/19oG4NJxGJZ7I6-O96g0rwew6pAR5dmNA/view
https://drive.google.com/file/d/19oG4NJxGJZ7I6-O96g0rwew6pAR5dmNA/view
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https://drive.google.com/file/d/1m7O

NiHMSIr9hIGOO5FPNuZp-

pjlLa3H-/view  

3 

Чи визначено зміст та 

збалансованість розподілу оцінок, 

що застосовуються для 

оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти в 

межах освітніх компонентів? 

 Система контролю та оцінювання дає чіткі 

рекомендації щодо збалансованості розподілу 

оцінок, їх змісту в межах кожної навчальної 

дисципліни. 

Система контролю та оцінювання 

рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/System

_kontrol_navch.pdf  

Протоколи циклових комісій 

викладачів: 

гуманітарних дисциплін та 

іноземних мов № 6  від 29.12.2021, 

№1 від 29.08.2022; 

фізико-математичних дисциплін  

№ 1 від 30.08.2021, № 1 від 

29.08.2022. 

4 

Чи розроблено методи 

релевантності, надійності, 

прозорості та  об’єктивності 

оцінювання, що здійснюються в 

межах освітнього процесу?  

Методи оцінювання є актуальними, 

об’єктивними, їх застосування є прозорим, 

професійно орієнтованим як у межах усього 

освітнього процесу, так і кожного  освітнього 

компонента. 

Система контролю та оцінювання 

рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1m7ONiHMSIr9hIGOO5FPNuZp-pjlLa3H-/view
https://drive.google.com/file/d/1m7ONiHMSIr9hIGOO5FPNuZp-pjlLa3H-/view
https://drive.google.com/file/d/1m7ONiHMSIr9hIGOO5FPNuZp-pjlLa3H-/view
http://www.opk.org.ua/Docs/System_kontrol_navch.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/System_kontrol_navch.pdf
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http://www.opk.org.ua/Docs/System

_kontrol_navch.pdf  

Протокол засідання циклової 

комісій викладачів природничих і 

соціально-економічних  дисциплін 

№ 4 від 17.11.2021, №2 від 

17.09.2022.  

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/1Rpp

gKT94c_CqmegSm1iZ8or_yTE0dqn

-/view  

5 

Чи розроблено різнорівневі види 

завдань, зокрема й самоконтроль? 

Усі циклові комісії розробили актуальні види  

різнорівневих завдань, у тому числі й 

самоконтролю.  

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/1vkN

e0IWNeNxL1Sjk0v8OGNQXAIj4K

8zc/view  

https://drive.google.com/drive/folder

s/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-

oLF-92s  

https://docs.google.com/document/d/

1m3ie1pXm19aZOXdzzp7ToOE95j

A6qger/edit  

6 

Чи застосовуються різнорівневі 

види завдань, зокрема й 

самоконтроль? 

Викладачі, реалізуючи завдання 

студентоорієнтованого навчання, 

упроваджують різнорівневі завдання, у тому 

числі й щодо самоконтролю. 

Досвід викладачів 

https://drive.google.com/file/d/1yQk

RiZNERFPJei1Rd5CdvnlrQmXg_L

Rr/view  

http://www.opk.org.ua/Docs/System_kontrol_navch.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/System_kontrol_navch.pdf
https://drive.google.com/file/d/1RppgKT94c_CqmegSm1iZ8or_yTE0dqn-/view
https://drive.google.com/file/d/1RppgKT94c_CqmegSm1iZ8or_yTE0dqn-/view
https://drive.google.com/file/d/1RppgKT94c_CqmegSm1iZ8or_yTE0dqn-/view
https://drive.google.com/file/d/1vkNe0IWNeNxL1Sjk0v8OGNQXAIj4K8zc/view
https://drive.google.com/file/d/1vkNe0IWNeNxL1Sjk0v8OGNQXAIj4K8zc/view
https://drive.google.com/file/d/1vkNe0IWNeNxL1Sjk0v8OGNQXAIj4K8zc/view
https://drive.google.com/drive/folders/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-oLF-92s
https://drive.google.com/drive/folders/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-oLF-92s
https://drive.google.com/drive/folders/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-oLF-92s
https://docs.google.com/document/d/1m3ie1pXm19aZOXdzzp7ToOE95jA6qger/edit
https://docs.google.com/document/d/1m3ie1pXm19aZOXdzzp7ToOE95jA6qger/edit
https://docs.google.com/document/d/1m3ie1pXm19aZOXdzzp7ToOE95jA6qger/edit
https://drive.google.com/file/d/1yQkRiZNERFPJei1Rd5CdvnlrQmXg_LRr/view
https://drive.google.com/file/d/1yQkRiZNERFPJei1Rd5CdvnlrQmXg_LRr/view
https://drive.google.com/file/d/1yQkRiZNERFPJei1Rd5CdvnlrQmXg_LRr/view
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https://drive.google.com/file/d/102t

MszE7bJ43SjTYZWgNFuQXuzrbq5

Uz/view?usp=sharing 

7 

Чи розроблено систему 

оцінювання для різнорівневих 

видів завдань, зокрема й 

самоконтролю? 

Оцінювання різнорівневих завдань 

здійснюється за чітко визначеними 

критеріями. 

Критерії оцінювання  рівня 

навчальних досягнень 

https://drive.google.com/drive/folder

s/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-

oLF-92s  

https://docs.google.com/document/d/

1My3sTB_4sMNFPdgmHeZf4FXQ

2xp2NURM/edit  

https://drive.google.com/file/d/1U5w

0zkbdWhky4KVKG-

Ng2W5QOT19NN8r/view  

8 

Чи оприлюднено інформацію про 

форми контрольних заходів, 

критерії оцінювання? 

Інформація про контрольні заходи є 

доступною. Своєчасно оприлюднюється, 

викладачами надаються програми та 

рекомендації з підготовки до них. 

Програми підготовки  

https://docs.google.com/document/d/

1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu

3g8uttbq/edit  

https://docs.google.com/document/d/

1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu

3g8uttbq/edit  

https://drive.google.com/file/d/1oPf

MRW7HPfyIN0-

ffEY7Bf00Yk3oeXyg/view  

https://drive.google.com/file/d/102tMszE7bJ43SjTYZWgNFuQXuzrbq5Uz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102tMszE7bJ43SjTYZWgNFuQXuzrbq5Uz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102tMszE7bJ43SjTYZWgNFuQXuzrbq5Uz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-oLF-92s
https://drive.google.com/drive/folders/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-oLF-92s
https://drive.google.com/drive/folders/1PFPO2jsMHYxqy6oClMTSxfhY-oLF-92s
https://docs.google.com/document/d/1My3sTB_4sMNFPdgmHeZf4FXQ2xp2NURM/edit
https://docs.google.com/document/d/1My3sTB_4sMNFPdgmHeZf4FXQ2xp2NURM/edit
https://docs.google.com/document/d/1My3sTB_4sMNFPdgmHeZf4FXQ2xp2NURM/edit
https://drive.google.com/file/d/1U5w0zkbdWhky4KVKG-Ng2W5QOT19NN8r/view
https://drive.google.com/file/d/1U5w0zkbdWhky4KVKG-Ng2W5QOT19NN8r/view
https://drive.google.com/file/d/1U5w0zkbdWhky4KVKG-Ng2W5QOT19NN8r/view
https://docs.google.com/document/d/1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu3g8uttbq/edit
https://docs.google.com/document/d/1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu3g8uttbq/edit
https://docs.google.com/document/d/1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu3g8uttbq/edit
https://docs.google.com/document/d/1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu3g8uttbq/edit
https://docs.google.com/document/d/1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu3g8uttbq/edit
https://docs.google.com/document/d/1BmUSd3ezVa_Lo0q5wHMyK5Yu3g8uttbq/edit
https://drive.google.com/file/d/1oPfMRW7HPfyIN0-ffEY7Bf00Yk3oeXyg/view
https://drive.google.com/file/d/1oPfMRW7HPfyIN0-ffEY7Bf00Yk3oeXyg/view
https://drive.google.com/file/d/1oPfMRW7HPfyIN0-ffEY7Bf00Yk3oeXyg/view
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https://drive.google.com/drive/folder

s/1qXC2L7RomSfNwkV-

IALnUNxYIFNlGUKR 

9 

Чи враховано форми контрольних 

заходів, критерії оцінювання в 

положенні про організацію 

освітнього процесу? 

Положення про організацію освітнього 

процесу визначає  загальні форми 

контрольних заходів, ілюструє особливості 

оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів. 

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

10 

Чи розроблено та оприлюднено в 

закладі фахової передвищої 

освіти порядок оскарження 

рішень та їх прийняття? 

Порядок оскарження рішень та їх прийняття 

здійснюється згідно з діючою моделлю 

моніторингу якості освіти, Положенням. 

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Положення про порядок створення 

та діяльності апеляційної комісії 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/apelacii

na.pdf  

https://drive.google.com/drive/folders/1qXC2L7RomSfNwkV-IALnUNxYIFNlGUKR
https://drive.google.com/drive/folders/1qXC2L7RomSfNwkV-IALnUNxYIFNlGUKR
https://drive.google.com/drive/folders/1qXC2L7RomSfNwkV-IALnUNxYIFNlGUKR
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/apelaciina.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/apelaciina.pdf
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11 

Чи розроблено та оприлюднено в 

закладі фахової передвищої 

освіти процедуру щодо 

розв’язання конфліктних 

ситуацій? 

Процедури розв’язання конфліктних ситуацій 

чітко визначено залежно від їх змісту. 

Положення "Про запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню)" 

https://drive.google.com/file/d/1eD-

djXXFniexZwVmez73cdcjicv6aM8

W/view 

Положення про академічну 

доброчесність в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1xtiO

2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-

IX/view 

Положення про порядок створення 

та діяльність апеляційної комісії в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/apelacii

na.pdf  

Положення про раду профілактики 

https://drive.google.com/file/d/1jUP

GNqH9U-

DE7ZKMGUvJ8SNw_00Q_hZG/vie

w  

 

https://drive.google.com/file/d/1eD-djXXFniexZwVmez73cdcjicv6aM8W/view
https://drive.google.com/file/d/1eD-djXXFniexZwVmez73cdcjicv6aM8W/view
https://drive.google.com/file/d/1eD-djXXFniexZwVmez73cdcjicv6aM8W/view
https://drive.google.com/file/d/1xtiO2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-IX/view
https://drive.google.com/file/d/1xtiO2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-IX/view
https://drive.google.com/file/d/1xtiO2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-IX/view
http://www.opk.org.ua/Docs/apelaciina.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/apelaciina.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jUPGNqH9U-DE7ZKMGUvJ8SNw_00Q_hZG/view
https://drive.google.com/file/d/1jUPGNqH9U-DE7ZKMGUvJ8SNw_00Q_hZG/view
https://drive.google.com/file/d/1jUPGNqH9U-DE7ZKMGUvJ8SNw_00Q_hZG/view
https://drive.google.com/file/d/1jUPGNqH9U-DE7ZKMGUvJ8SNw_00Q_hZG/view
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К4.2. Форми та зміст проведення атестації здобувачів освіти  відповідають вимогам стандарту фахової передвищої освіти (за 

наявності) та/або освітньо-професійної програми. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи відповідають форми атестації 

здобувачів фахової передвищої 

освіти вимогам стандарту фахової 

передвищої освіти? 

Атестація здобувачів фахової передвищої 

освіти за освітньо-професійною програмою 

проводиться у формі кваліфікаційного іспиту 

з педагогіки та методик дошкільної освіти й 

кваліфікаційного іспиту з додаткової 

спеціалізації після захисту курсових робіт і 

завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження 

випускникам освітньої кваліфікації “фаховий 

молодший бакалавр дошкільної освіти”,   

присвоєнням професійної кваліфікації 

“вихователь закладу дошкільної освіти”  та 

кваліфікації з обраної додаткової 

спеціалізації (за наявності), а саме: 

- асистент вихователя закладу 

дошкільної освіти з інклюзивним 

навчанням; 
- інструктор з фізкультури в закладі 

дошкільної освіти; 
- гувернер (сімейний вихователь). 

Положення про  порядок створення 

та організацію роботи 

екзаменаційної комісії в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_ekza

m_com.pdf  

Протокол  засідання  циклової 

комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін та методик 

навчання № 3 від 29.10.21, № 2 від 

26.09.22. 

 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_ekzam_com.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_ekzam_com.pdf
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Атестація здійснюється відкрито та публічно, 

згідно із Положенням. 

Право викладачів на академічну свободу 

щодо вибору форм атестації здобувачів 

освіти (в усній, письмовій, тестовій або 

змішаній формі) реалізується за колегіальним 

погодженням із цикловими комісіями. 

2 

Чи відповідає зміст проведення 

атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти вимогам 

стандарту фахової передвищої 

освіти? 

 Зміст проведення атестації здобувачів освіти 

відповідає вимогам чинних нормативних 

документів, зокрема професійному 

стандарту, стандарту фахової передвищої 

освіти, освітньо-професійній програмі.  

Протокол  засідання  циклової 

комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін та методик 

навчання  №3 від 29.10.21, № 3 від 

31.10.2022; 

 Затверджена програма підготовки 

https://drive.google.com/file/d/1arvOi

zw2fhnD0jjt3Nzpwob8kETv5uEl/vie

w  

3 

Чи відповідають методи 

проведення атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти 

вимогам стандарту фахової 

передвищої освіти? 

Методи проведення атестації здобувачів 

освіти включають ефективні засоби, 

розроблені методичні матеріали. Вони 

відповідають вимогам стандарту фахової 

передвищої освіти. Методика її застосування 

визначається Положенням. 

 

 

Протокол  засідання  циклової 

комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін та методик 

навчання  №3 від 29.10.21, № 3 від 

31.10.2022  

Положення про організацію 

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

https://drive.google.com/file/d/1arvOizw2fhnD0jjt3Nzpwob8kETv5uEl/view
https://drive.google.com/file/d/1arvOizw2fhnD0jjt3Nzpwob8kETv5uEl/view
https://drive.google.com/file/d/1arvOizw2fhnD0jjt3Nzpwob8kETv5uEl/view
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http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

Положення про  порядок створення 

та організацію роботи 

екзаменаційної комісії в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_ekza

m_com.pdf  

4 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти здобувачів 

інформаційною та технічною 

підтримкою для успішної 

реалізації програми? 

Забезпечення здобувачів освіти 

інформаційною та технічною підтримкою є 

повним і валідним; створює необхідні умови 

для успішної реалізації цілей та змісту 

освітньо-професійної програми. 

Технічна підтримка  

https://drive.google.com/file/d/15YxK

hb-U9uG6QJ-

KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sha

ring  

Інформаційні матеріали 

https://drive.google.com/drive/folders

/1lH23Fp4OCDqygZTCF8Z_AdjSzut

ZQEbB  

https://drive.google.com/file/d/18KxU

SxAqi4HGBCn5GPCFHp19CX0tCov

g/view  

 

К4.3. У закладі освіти визначено чіткі та зрозумілі процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно 

дотримуються всі учасники освітнього процесу. 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_ekzam_com.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_ekzam_com.pdf
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lH23Fp4OCDqygZTCF8Z_AdjSzutZQEbB
https://drive.google.com/drive/folders/1lH23Fp4OCDqygZTCF8Z_AdjSzutZQEbB
https://drive.google.com/drive/folders/1lH23Fp4OCDqygZTCF8Z_AdjSzutZQEbB
https://drive.google.com/file/d/18KxUSxAqi4HGBCn5GPCFHp19CX0tCovg/view
https://drive.google.com/file/d/18KxUSxAqi4HGBCn5GPCFHp19CX0tCovg/view
https://drive.google.com/file/d/18KxUSxAqi4HGBCn5GPCFHp19CX0tCovg/view
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№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено документи, які 

регламентують дотримання 

академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу? 

Процедури дотримання академічної 

доброчесності, визначені Положенням. 

Положення про академічну 

доброчесність у 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1xtiO2

KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-

IX/view  

2 

Чи використовується програмне 

забезпечення як інструмент 

протидії порушення академічної 

доброчесності? 

Відповідно до Положення про дотримання 

академічної доброчесності педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти  в 

коледжі здійснюється перевірка на наявність 

запозичень з використанням відповідних 

технологій і комп’ютерних програм, які 

знаходяться у відкритому доступі в мережі 

Інтернет. Для перевірки рекомендується 

використовувати програму UNICHEK. 

Посилання на програми 

https://drive.google.com/file/d/1KKn

QEwExIkvcjOsv3L642WTw9Noo4_

Pe/view?usp=sharing 

http://www.opk.org.ua/Docs/Plan%20

zahodiv.pdf  

3 

Чи відбувається  перевірка на 

плагіат робіт здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Перевірка студентських робіт на плагіат 

здійснюється на задовільному рівні. 

Протоколи засідань циклових 

комісій викладачів: 

фізико-математичних дисциплін 

 № 4 від 30.11.2021; 

природничих і соціально-

економічних дисциплін № 7 від 

11.01.2022  

https://drive.google.com/file/d/1xtiO2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-IX/view
https://drive.google.com/file/d/1xtiO2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-IX/view
https://drive.google.com/file/d/1xtiO2KKXXjb9PHjZYixI_TFg1_Gam-IX/view
https://drive.google.com/file/d/1KKnQEwExIkvcjOsv3L642WTw9Noo4_Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKnQEwExIkvcjOsv3L642WTw9Noo4_Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKnQEwExIkvcjOsv3L642WTw9Noo4_Pe/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Plan%20zahodiv.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Plan%20zahodiv.pdf
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https://www.ldufk.edu.ua/files/Bibliot

eka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI

%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%

20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.p

df  

4 

Чи формується база робіт 

здобувачів фахової передвищої 

освіти в межах освітньої 

програми? 

Викладачами циклових комісій створено бази 

студентських робіт, також забезпечено 

передумови для формування бази курсових 

робіт студентів випускного курсу. 

Бази студентських робіт 

https://drive.google.com/drive/folders

/1W6MvI5jZUcHI_7S9yNiARVoQL

h24x1vi?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders

/1cyVF_r751jnur91chG4sy-

l2o5W7pnUt 

https://drive.google.com/drive/folders

/1YAWibrwenBEPrjuh-

dQm_vY47nXx0zIS  

https://drive.google.com/drive/folders

/1gAemWQTkehojcs1uSIpYg9moe8

6TeOic  

5 

Чи здійснюється закладом освіти 

заходи з популяризації 

академічної доброчесності серед 

здобувачів? 

Процедури дотримання академічної 

доброчесності є чіткими, зрозумілими й 

обов’язковими для всіх учасників освітнього 

процесу, зокрема для адміністрації, 

викладачів, студентів, навчально – 

допоміжного персоналу, вони ґрунтуються на 

принципах: законності,  верховенства права,  

свободи,  людської гідності, патріотизму, 

Заходи популяризації академічної 

доброчесності: 

http://www.opk.org.ua/Docs/Plan%20

zahodiv.pdf https://unicheck.com/uk-

ua/free-plagiarism-checker-online  

Опитування здобувачів освіти  

https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://www.ldufk.edu.ua/files/Biblioteka/Vykladacham/BEZKOShTOVNI%20PROGRAMI%20PEREVIRKI%20TEKSTU%20NA%20PLAGIAT.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1W6MvI5jZUcHI_7S9yNiARVoQLh24x1vi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W6MvI5jZUcHI_7S9yNiARVoQLh24x1vi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1W6MvI5jZUcHI_7S9yNiARVoQLh24x1vi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cyVF_r751jnur91chG4sy-l2o5W7pnUt
https://drive.google.com/drive/folders/1cyVF_r751jnur91chG4sy-l2o5W7pnUt
https://drive.google.com/drive/folders/1cyVF_r751jnur91chG4sy-l2o5W7pnUt
https://drive.google.com/drive/folders/1YAWibrwenBEPrjuh-dQm_vY47nXx0zIS
https://drive.google.com/drive/folders/1YAWibrwenBEPrjuh-dQm_vY47nXx0zIS
https://drive.google.com/drive/folders/1YAWibrwenBEPrjuh-dQm_vY47nXx0zIS
https://drive.google.com/drive/folders/1gAemWQTkehojcs1uSIpYg9moe86TeOic
https://drive.google.com/drive/folders/1gAemWQTkehojcs1uSIpYg9moe86TeOic
https://drive.google.com/drive/folders/1gAemWQTkehojcs1uSIpYg9moe86TeOic
https://opfk-fiz-mat.blogspot.com/2022/01/012.html
https://opfk-fiz-mat.blogspot.com/2022/01/012.html
http://www.opk.org.ua/Docs/Plan%20zahodiv.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Plan%20zahodiv.pdf
https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-checker-online
https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-checker-online
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служіння українському народові, 

професіоналізму, компетентності, чесності, 

порядності, справедливості, толерантності, 

партнерства, взаємодопомоги, поваги, 

взаємної довіри, відкритості, прозорості, 

колегіальності, демократичності, 

самовдосконалення, саморозвитку, 

персональної відповідальності, роботи на 

результат, нетерпимості щодо недотримання 

норм Положення. 

 

http://www.opk.org.ua/Docs/opyt_do

broch.pdf  

Рекомендації щодо дотримання 

академічної доброчесності 

здобувачами фахової передвищої 

освіти в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського  

https://drive.google.com/file/d/1v-

xgxiKj12insmQ8QCIrJhbLkws_7oV_

/view  

 Матеріали конференції 

https://drive.google.com/file/d/1pRdD

-

IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/vi

ew  

6 

Чи існують реакції закладу на 

можливі порушення академічної 

доброчесності? 

Заходи  реагування на порушення 

академічної доброчесності регламентуються 

Положенням, розглядаються на засіданнях 

студентського самоврядування. 

Протокол засідання Ради 

студентського самоврядування                 

№ 3 від 27.09.2021, №3 від 

06.10.2022 

 

 

 

http://www.opk.org.ua/Docs/opyt_dobroch.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/opyt_dobroch.pdf
https://drive.google.com/file/d/1v-xgxiKj12insmQ8QCIrJhbLkws_7oV_/view
https://drive.google.com/file/d/1v-xgxiKj12insmQ8QCIrJhbLkws_7oV_/view
https://drive.google.com/file/d/1v-xgxiKj12insmQ8QCIrJhbLkws_7oV_/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
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Критерій 5. Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

 

К5.1. Рівень освіти та професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації  освітньо-професійної програми, відповідає 

вимогам законодавства. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи достатня кількість, рівень 

професійної та/або академічної 

кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) 

працівників для забезпечення 

успішної реалізації освітньо-

професійної програми? 

Освітній процес забезпечують кваліфіковані 

спеціалісти, які мають потужну мотивацію 

до професійного вдосконалення, підвищення 

рівня компетентності. Рівень їх освіти та 

професійна кваліфікація відповідають 

вимогам законодавства й ОПП, дають 

можливість їх успішно реалізувати.  

Для забезпечення провадження освітньої 

діяльності за ОПП залучено 18 викладачів. З 

них мають: 

- вищу кваліфікаційну категорію – 12 

осіб – 66 %, з них – 8 осіб мають 

педагогічне звання «викладач-

методист»; 

Кадрове забезпечення ОПП 

http://www.opk.org.ua/Docs/kadrove_

zab.pdf  

Відгуки про студентів  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki_

kerivnykiv%20PZSO.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki_

kerivnykiv%20BZSO.pdf  

Відгуки студентів про роботу 

викладачів  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki

%203.pdf  

Відгуки про підготовку фахівців 

https://drive.google.com/file/d/1qNora

http://www.opk.org.ua/Docs/kadrove_zab.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/kadrove_zab.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki_kerivnykiv%20PZSO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki_kerivnykiv%20PZSO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki_kerivnykiv%20BZSO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki_kerivnykiv%20BZSO.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki%203.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidguki%203.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qNoraLowvWEKBSnZlWix_cYpMOQOPfLA/view
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- І категорію – 3 особи – 17 %; 

- спеціаліст – 3 особи – 17 %. 

У тому числі залучено потенційних 

роботодавців, а саме: 

- ЗЕЛЕНУ Олену, вихователя-методиста 

санаторного закладу дошкільної освіти (ясел-

садка) №16 компенсуючого типу 

Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
- БУЦ Олену, директора санаторного 

закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №16 

компенсуючого типу Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області.  

LowvWEKBSnZlWix_cYpMOQOPf

LA/view  

Накази про прийняття на роботу 

http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%

20100.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz10

1.pdf  

 

2 

Чи дає змогу професійний рівень 

керівника випускового 

підрозділу, відповідального за 

освітньо-професійну програму, 

забезпечити досягнення цілей цієї 

освітньо-професійної програми? 

БИКОВА Олена, голова циклової комісії 

викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін та методик навчання, викладач 

педагогіки, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист має 

професійний рівень, який дозволяє успішно 

скерувати роботу викладачів, роботодавців і 

здобувачів освіти для досягнення цілей 

освітньо-професійної програми;  

викладає такі навчальні дисципліни:  

педагогіка (загальна, дошкільна) та основи 

педагогічної майстерності;  

Інформація про голову циклової 

комісії 

https://drive.google.com/file/d/1Mr6P

KKBm5caM0h934XZhMlwWoXABj

zpN/view  

https://drive.google.com/file/d/1qNoraLowvWEKBSnZlWix_cYpMOQOPfLA/view
https://drive.google.com/file/d/1qNoraLowvWEKBSnZlWix_cYpMOQOPfLA/view
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%20100.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%20100.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz101.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz101.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Mr6PKKBm5caM0h934XZhMlwWoXABjzpN/view
https://drive.google.com/file/d/1Mr6PKKBm5caM0h934XZhMlwWoXABjzpN/view
https://drive.google.com/file/d/1Mr6PKKBm5caM0h934XZhMlwWoXABjzpN/view
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завершила навчання у закладах освіти  за 

спеціальностями: 

1. Олександрійське вище педагогічне 

училище імені В.О.Сухомлинського за 

спеціальністю «Виховання в дошкільних 

закладах» з додатковою спеціальністю 

«Організація і керівництво методичною 

роботою дошкільного закладу», здобула 

кваліфікацію вихователя дошкільного 

закладу, 1993; 

2. Олександрійський педагогічний коледж  

імені В.О.Сухомлинського, за спеціальністю 

«Початкове навчання», здобула кваліфікацію 

вчителя початкових класів початкової школи, 

2002; 

3. УДПУ імені П.Тичини за спеціальністю 

«Дошкільне виховання», здобула 

кваліфікацію вихователя дітей дошкільного 

віку, організатора  дошкільного виховання, 

2003; 

4. Кіровоградський ДПУ імені В.Винниченка 

за спеціальністю «Педагогічна освіта», 

здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної 

освіти, вчителя початкових класів, 

організатора початкової освіти, 2007; 

5. Кіровоградський ДПУ імені В.Винниченка, 

за спеціальністю «Початкове навчання», 
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здобула кваліфікацію вчителя початкової 

школи, практичного психолога в закладах 

освіти, 2008; 

6. Кіровоградський ДПУ імені В.Винниченка 

за спеціальністю «Початкове навчання», 

здобула кваліфікацію магістра педагогічної 

освіти, викладача педагогіки, 2009;  

підвищення кваліфікації:  

1. Стажування при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі  

  імені А.С.Макаренка,  2020, 2021; 

2. Підвищення кваліфікації при Київському 

університеті імені Бориса Грінченка, 2021. 

3 

Чи відповідає професійна 

кваліфікація науково-

педагогічних працівників 

вимогам щодо викладання 

дисциплін професійного 

спрямування? 

Професійна кваліфікація викладачів згідно із 

документом про вищу освіту, підвищення 

кваліфікації ними шляхом проходження 

курсів  підвищення кваліфікації або 

стажування відповідає вимогам щодо 

викладання дисциплін професійного 

спрямування. 

Витяги з наказів по коледжу  

http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz22

-23.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Vytyag_

pro%20sklad.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/nakaz_pr

o_zminy.pdf  

4 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти умови для 

професійного розвитку 

викладачів (підвищення 

кваліфікації, доступ до 

необхідних матеріально-

У коледжі створено необхідні умови для 

професійного розвитку викладачів. Вони 

мають доступ до всіх матеріально-технічних 

ресурсів, обладнання, професійної 

літератури, постійно обмінюються досвідом з 

працівниками базових закладів дошкільної 

Участь у конференціях 

https://drive.google.com/file/d/1pRdD

-

IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/vie

w 

http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz22-23.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz22-23.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vytyag_pro%20sklad.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vytyag_pro%20sklad.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/nakaz_pro_zminy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/nakaz_pro_zminy.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
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технічних ресурсів, обладнання та 

сучасної професійної літератури, 

підвищення рівня володіння 

іноземними мовами)? 

освіти, управління освіти і науки 

Олександрійської міської ради. Заклад 

стимулює викладачів до підвищення рівня 

володіння іноземними мовами. 

http://kvnzalex.blogspot.com/2021/10/

blog-post.html  

Сертифікати викладачів: 

https://opfkmova.blogspot.com/p/blog

-page_73.html?m=1 ; 

http://ordenkoira.blogspot.com/p/blog

-page_19.html  

CNcBGAsYHQ/image.png  

Рекомендації викладачам і 

студентам щодо оволодіння 

іноземною мовою та ефективною 

комунікацією 

https://drive.google.com/file/d/1yDztT

_z6bHTR4Jq-

3j_okAIXrqbCdxGo/view?usp=sharin

g 

Матеріали бібліотеки  

https://opkbiblioteka.blogspot.com/;  

https://opkbiblioteka.blogspot.com/20

21/12/9.html  

https://opkbiblioteka.blogspot.com/  

https://drive.google.com/drive/folders/

1w-

dE6Yp1BFtkHtNQnexkJ7lGl4lbLpK

E  

http://kvnzalex.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
http://kvnzalex.blogspot.com/2021/10/blog-post.html
https://opfkmova.blogspot.com/p/blog-page_73.html?m=1
https://opfkmova.blogspot.com/p/blog-page_73.html?m=1
http://ordenkoira.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://ordenkoira.blogspot.com/p/blog-page_19.html
https://lh3.googleusercontent.com/-oImi4LcAElQ/Ydbwi8qncCI/AAAAAAAAAJs/rn_-fVO7loAP6t0C4ibJVRH7ZDunJBSdACNcBGAsYHQ/image.png
https://drive.google.com/file/d/1yDztT_z6bHTR4Jq-3j_okAIXrqbCdxGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDztT_z6bHTR4Jq-3j_okAIXrqbCdxGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDztT_z6bHTR4Jq-3j_okAIXrqbCdxGo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yDztT_z6bHTR4Jq-3j_okAIXrqbCdxGo/view?usp=sharing
https://opkbiblioteka.blogspot.com/
https://opkbiblioteka.blogspot.com/2021/12/9.html
https://opkbiblioteka.blogspot.com/2021/12/9.html
https://opkbiblioteka.blogspot.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1w-dE6Yp1BFtkHtNQnexkJ7lGl4lbLpKE
https://drive.google.com/drive/folders/1w-dE6Yp1BFtkHtNQnexkJ7lGl4lbLpKE
https://drive.google.com/drive/folders/1w-dE6Yp1BFtkHtNQnexkJ7lGl4lbLpKE
https://drive.google.com/drive/folders/1w-dE6Yp1BFtkHtNQnexkJ7lGl4lbLpKE


75 

 

https://drive.google.com/drive/folders/

185jBf6zFZb9mH39K-

oJ9Z9muT_1GoqzC  

https://drive.google.com/drive/folders/

1ywXs5YwHsu9ZHeT4S-

P2NoVCSrZQIMFG  

 

К5.2. Заклад освіти заохочує розвиток викладацької майстерності, забезпечує регулярне підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти стратегію 

розвитку кадрового потенціалу? 

У коледжі розроблено стратегію розвитку 

кадрового потенціалу. 

Стратегія розвитку 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського на 2020-2024 

роки  

http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.

pdf  

2 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти систему 

оцінювання ефективності роботи 

викладачів? 

Система оцінювання ефективності роботи 

викладачів є дієвою та всебічною. 

Положення про рейтингову оцінку 

діяльності викладача 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.

pdf  

https://drive.google.com/drive/folders/185jBf6zFZb9mH39K-oJ9Z9muT_1GoqzC
https://drive.google.com/drive/folders/185jBf6zFZb9mH39K-oJ9Z9muT_1GoqzC
https://drive.google.com/drive/folders/185jBf6zFZb9mH39K-oJ9Z9muT_1GoqzC
https://drive.google.com/drive/folders/1ywXs5YwHsu9ZHeT4S-P2NoVCSrZQIMFG
https://drive.google.com/drive/folders/1ywXs5YwHsu9ZHeT4S-P2NoVCSrZQIMFG
https://drive.google.com/drive/folders/1ywXs5YwHsu9ZHeT4S-P2NoVCSrZQIMFG
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Strategy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.pdf


76 

 

Положення про рейтингову оцінку 

роботи викладача-керівника 

педагогічної практики 

http://www.opk.org.ua/Docs/pol1.pdf  

3 

Чи існує в закладі система 

мотивації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників? 

Коледж мотивує працівників до підвищення 

рівня кваліфікації, досягнень у сфері 

професійної підготовки сучасних фахівців. 

Положення про рейтингову оцінку 

діяльності викладача 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.

pdf  

4 

Чи враховує система мотивації 

постійне підвищення рівня 

володіння іноземними мовами (у 

разі потреби, окрім російської 

мови)? 

Система оцінювання ефективності роботи 

викладачів ураховує всі аспекти підвищення 

рівня професійної кваліфікації та 

майстерності, у тому числі й оволодіння 

іноземними мовами. 

Положення про рейтингову оцінку 

діяльності викладача 

Олександрійського педагогічного 

фахового коледжу імені 

В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.

pdf  

 

К5.3. Атестація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 
Чи здійснюється в закладі фахової 

передвищої освіти моніторинг 

Коледж, як заклад фахової передвищої освіти, 

стимулює розвиток викладацької 

Положення про атестацію 

педагогічних працівників в 

http://www.opk.org.ua/Docs/pol1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_rejt.pdf
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проходження атестації 

педагогічними (науково-

педагогічними) працівниками? 

майстерності, забезпечуючи регулярне 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, проводить моніторинг 

проходження атестації. 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені В.О. 

Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/15xT4

2GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/v

iew?usp=share_link  

2 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти графік 

атестації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників? 

Графік  атестації педагогічних працівників 

своєчасно складається та затверджується. 

Графік  атестації педагогічних 

працівників  

https://drive.google.com/file/d/1j9VA

qvhKBELHb6gj3_XKCAIYojab6mz

H/view  

https://drive.google.com/drive/folders

/1RVFx54xaCC2rCsWS9t6cL8dgyP5

oeWBW  

https://drive.google.com/drive/folders

/1nwWsnU8ib7MbFvgy8MuYktI0im

TbumVY  

3 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти положення про 

атестацію педагогічних (науково-

педагогічних) працівників? 

У коледжі розроблено та введено в дію 

положення про атестацію педагогічних 

працівників. 

 Положення про атестацію 

педагогічних працівників в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені В.О. 

Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/15xT4

2GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/v

iew?usp=share_link   

https://drive.google.com/file/d/15xT42GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15xT42GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15xT42GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1j9VAqvhKBELHb6gj3_XKCAIYojab6mzH/view
https://drive.google.com/file/d/1j9VAqvhKBELHb6gj3_XKCAIYojab6mzH/view
https://drive.google.com/file/d/1j9VAqvhKBELHb6gj3_XKCAIYojab6mzH/view
https://drive.google.com/drive/folders/1RVFx54xaCC2rCsWS9t6cL8dgyP5oeWBW
https://drive.google.com/drive/folders/1RVFx54xaCC2rCsWS9t6cL8dgyP5oeWBW
https://drive.google.com/drive/folders/1RVFx54xaCC2rCsWS9t6cL8dgyP5oeWBW
https://drive.google.com/drive/folders/1nwWsnU8ib7MbFvgy8MuYktI0imTbumVY
https://drive.google.com/drive/folders/1nwWsnU8ib7MbFvgy8MuYktI0imTbumVY
https://drive.google.com/drive/folders/1nwWsnU8ib7MbFvgy8MuYktI0imTbumVY
https://drive.google.com/file/d/15xT42GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15xT42GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/15xT42GFf5bddg542G1CC0kZlEyFqIhIU/view?usp=share_link
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Рівні якості проведення навчальних 

занять 

https://drive.google.com/file/d/1nNxS

T_bMAczRKwM_qs3ZZWYxiwsoHl

y8/view?usp=sharing 

 

К5.4. Заклад освіти залучає роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього 

процесу. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи залучає заклад фахової 

передвищої освіти роботодавців, 

фахівців-практиків, експертів 

галузі до організації та реалізації 

освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою? 

Педагогічний коледж співпрацює з 

досвідченими працівниками базових 

закладів, управління освіти Олександрійської 

міської ради. Залучаються вони до 

проведення консультацій, практичних, 

показових занять. Спільно зі студентами 

проводяться тренінги на базах закладів 

освіти, які сприяють вирішенню актуальних 

професійних питань. З усіма базовими 

закладами педагогічний коледж укладає 

прямі договори. Коледж  також співпрацює з 

педагогічними коледжами й училищами 

Південного регіону України, презентує свій 

досвід у професійних журналах, на 

всеукраїнських і регіональних конференціях, 

Договори про проведення практики  

http://www.opk.org.ua/Docs/Dog_pra

kt2022.pdf  

Угода про  партнерство з 

роботодавцями 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0

%B2%D1%96%D1%80%20%D0%B

F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%

D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF

%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8

E.pdf  

Участь у конференціях 

https://drive.google.com/file/d/1pRdD

-

https://drive.google.com/file/d/1nNxST_bMAczRKwM_qs3ZZWYxiwsoHly8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNxST_bMAczRKwM_qs3ZZWYxiwsoHly8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nNxST_bMAczRKwM_qs3ZZWYxiwsoHly8/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Dog_prakt2022.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dog_prakt2022.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
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що підтверджено сертифікатами, збірниками 

матеріалів.  

IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/vi

ew  

Накази по коледжу  

http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz10

1.pdf 

http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%

20%E2%84%96100-%D0%9A.pdf 

Протокол педагогічної ради №14 

від 30.08.2021, №19 від 21.12. 2021. 

Протокол спільного засідання 

робочої групи розробників ОПП, 

представників роботодавців, 

студентського самоврядування №1 

від  15.06.2021. 

2 

Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти методи 

залучення роботодавців, 

фахівців-практиків, експертів 

галузі до організації та реалізації 

освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою? 

Професійне партнерство з  працівниками 

базових закладів (потенційними 

роботодавцям) здійснюється в п’ять етапів. 

Зв’язки з роботодавцями 

https://drive.google.com/file/d/1bWn

waLcxVOtNO8p5Vr9wMjoq_bA9_V

3a/view  

Протокол методичної ради № 4, від 

15.04.2021, №2 від 24.10.2022. 

3 

Чи передбачено залучення 

роботодавців, фахівців-практиків, 

експертів галузі до здійснення 

освітнього процесу? 

Залучення роботодавців до освітнього 

процесу передбачено Положенням, моделлю 

моніторингу якості освіти та реалізації 

освітньо-професійних програм, внутрішньою 

Положення про організацію  

освітнього процесу в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського  

https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz101.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz101.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%20%E2%84%96101-%D0%9A.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%20%E2%84%96101-%D0%9A.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%20%E2%84%96101-%D0%9A.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz%20%E2%84%96101-%D0%9A.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bWnwaLcxVOtNO8p5Vr9wMjoq_bA9_V3a/view
https://drive.google.com/file/d/1bWnwaLcxVOtNO8p5Vr9wMjoq_bA9_V3a/view
https://drive.google.com/file/d/1bWnwaLcxVOtNO8p5Vr9wMjoq_bA9_V3a/view
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системою забезпечення якості освіти в 

педагогічному коледжі. 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OO

P2.pdf  

Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst

_yakist.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Співпраця з роботодавцями  

https://drive.google.com/file/d/1-

CoXkq5WlOWHK6G7l6C_Oz-

SzyEg9ABc/view  

 

 

 

 

 

 

Критерій 6. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

К6.1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, навчальні кабінети, лабораторії інша інфраструктура) є 

достатніми для досягнення визначених освітньо-професійною програмою цілей та програмних результатів навчання. 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_OOP2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-CoXkq5WlOWHK6G7l6C_Oz-SzyEg9ABc/view
https://drive.google.com/file/d/1-CoXkq5WlOWHK6G7l6C_Oz-SzyEg9ABc/view
https://drive.google.com/file/d/1-CoXkq5WlOWHK6G7l6C_Oz-SzyEg9ABc/view
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№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти способи 

формування фінансових ресурсів 

для реалізації освітньо-

професійної програми? Чи є вони 

достатніми? 

Фінансові ресурси забезпечують досягнення 

визначених ОПП цілей і результатів 

навчання, їх способи формування 

відповідають законодавчій базі. Заклад має 

постійне фінансування з місцевого бюджету. 

 

Способи формування фінансових  

ресурсів 

http://www.opk.org.ua/Docs/Sposoby

_formuvannya.pdf  

2 

Чи забезпечено реалізацію 

освітньо-професійної програми 

відповідним матеріально-

технічним обладнанням? 

Інфраструктура  коледжу достатньо потужна 

та включає: загальну площу приміщень для 

використання в освітньому процесі –  

9684,4 м2, з них 1473,99 м2 призначено для 

використання під час здобуття освіти за 

спеціальністю 012  Дошкільна освіта, 

свідоцтво про право власності №1885 від 

20.01.2000.  

Загальна площа власних приміщень для: 

- занять студентів – 4442 м2 ; 
- комп’ютерних лабораторій – 338,83 м2 ; 
- спортивного залу – 432 м2 ; 
- приміщень для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників – 112,8 м2 ; 
- службових приміщень – 767,6 м2 ; 
- бібліотек, у тому числі читального залу 

– 176,3 м2 ; 

Матеріально-технічне забезпечення 

ОПП 

http://www.opk.org.ua/Docs/Vidom_

mat_zab.pdf 

 

 

http://www.opk.org.ua/Docs/Sposoby_formuvannya.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Sposoby_formuvannya.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vidom_mat_zab.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vidom_mat_zab.pdf
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- їдальні, буфету – 196,2 м2 ; 
- медичного пункту – 18,6 м2 ; 
- інших – 948,77 м2 ; 
- підвалу – 2251,3 м2  

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє 

якісно провадити освітню діяльність за ОПП. 

3 

Чи здійснюються заходи щодо 

оновлення матеріально-технічної 

бази? 

Заходи щодо оновлення матеріально-

технічної бази розроблені й поступово 

реалізуються.  

Заходи щодо оновлення 

матеріально-технічної бази  

http://www.opk.org.ua/Docs/Zahody_

mat_base.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Metod_v

ymogy.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

К6.2. Заклад фахової передвищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів освіти до відповідної 

інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, методичної діяльності. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://www.opk.org.ua/Docs/Zahody_mat_base.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Zahody_mat_base.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Metod_vymogy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Metod_vymogy.pdf
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1 

Чи забезпечено реалізацію 

освітньо-професійної програми 

спеціалізованими навчальними 

лабораторіями, комп’ютерними 

та прикладними програмами, 

мультимедійним обладнанням 

тощо? 

Реалізацію освітньо-професійної програми 

забезпечено спеціалізованими навчальними 

лабораторіями, комп’ютерними та 

прикладними програмами, мультимедійним 

обладнанням. 

Матеріально-технічне забезпечення 

ОПП 

http://www.opk.org.ua/Docs/Vidom_

mat_zab.pdf  

 

 

2 

Чи містить соціальна 

інфраструктура закладу фахової 

передвищої освіти спортивний 

зал або спортивний майданчик, 

їдальню, медичний пункт, 

гуртожиток? 

Спортивна зала коледжу, загальною площею 

432,4 м2, призначена для проведення 

спортивних ігор, занять фізичною культурою 

та спортом. Спортивний майданчик, 

загальною площею 4904 м2, – спеціалізований 

майданчик, який має розмітку для різних 

ігрових видів спорту й необхідне обладнання. 

Спортивне обладнання призначене для занять 

фізкультурою та спортом. Також у коледжі є 

тренажерна зала – 56 м2. У коледжі є їдальня, 

загальною площею 196,2 м2, яка забезпечує 

повноцінне харчування. Для надання першої 

долікарської  допомоги в коледжі функціонує 

медичний кабінет, загальною площею  

18,6  м2. Коледж не має свого гуртожитку, але 

він орендує  в гуртожитку іншого закладу 

освіти місця, які забезпечують потребу 

студентів, у тому числі безкоштовне 

проживання студентів пільгових категорій. 

Фотоматеріали: 

https://drive.google.com/file/d/1gcbX

h3nb_9xQeyTEMrPO99WrjXqXVxT

K/view?usp=sharing  

http://www.opk.org.ua/Docs/Soc_infr

astructure.pdf 

 

http://www.opk.org.ua/Docs/Vidom_mat_zab.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vidom_mat_zab.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gcbXh3nb_9xQeyTEMrPO99WrjXqXVxTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gcbXh3nb_9xQeyTEMrPO99WrjXqXVxTK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gcbXh3nb_9xQeyTEMrPO99WrjXqXVxTK/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Soc_infrastructure.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Soc_infrastructure.pdf
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3 

Чи забезпечено здобувачам 

фахової передвищої освіти доступ 

до мережі Інтернет, зокрема й 

бездротовий доступ? 

Педагогічний коледж забезпечує 

безоплатний доступ педагогічних 

працівників і студентів до інфраструктури та 

інформаційних ресурсів. У закладі створено 

умови для доступу до мережі Internet, у тому 

числі й бездротовий доступ. 

Договір про надання послуг  

http://www.opk.org.ua/Docs/Dog%E2

%84%9610.pdf  

4 

Чи забезпечено викладачам і 

здобувачам фахової передвищої 

освіти доступ до віртуального 

освітнього середовища? 

Доступ до віртуального освітнього 

середовища забезпечено шляхом створення 

системи управління навчанням Google 

Classroom для віртуального освітнього 

процесу за допомогою спеціалізованого 

хмарного програмного забезпечення Google 

Workspace  та інструментів для спільної 

роботи в Google. Розроблено методичні 

рекомендації щодо створення віртуального 

освітнього середовища в коледжі. 

Рекомендації щодо створення 

віртуального освітнього 

середовища 

https://drive.google.com/file/d/1_w9N

7CrQGWmwDIG22pnjDNoh5jqjCyO

T/view?usp=sharing 

 

 

К6.3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я учасників освітнього процесу та дає можливість задовольнити їхні 

потреби, інтереси. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи відповідають задіяні в 

освітньому процесі приміщення 

будівельним, санітарним та 

Задіяні в освітньому процесі приміщення 

відповідають будівельним, санітарним і 

пожежним нормам, вимогам для осіб з 

особливими потребами. 

Акт прийому готовності коледжу  

http://www.opk.org.ua/Docs/Act_goto

vnosti.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Dog%E2%84%9610.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dog%E2%84%9610.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_w9N7CrQGWmwDIG22pnjDNoh5jqjCyOT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_w9N7CrQGWmwDIG22pnjDNoh5jqjCyOT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_w9N7CrQGWmwDIG22pnjDNoh5jqjCyOT/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Act_gotovnosti.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Act_gotovnosti.pdf
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пожежним нормам, вимогам для 

осіб з особливими потребами? 

http://www.opk.org.ua/Docs/Akt_Ukr

yt.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Akt_got

_ukryt.pdf  

Звіт про технічне обстеження 

доступності 

http://www.opk.org.ua/Docs/Zvit_teh

_oglyad.pdf ; 

http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupn

e_osv_sered.pdf  

2 

Чи проводиться опитування серед 

здобувачів фахової передвищої 

освіти щодо їхніх потреб та 

інтересів? 

Проведено моніторингові дослідження 

спільно зі здобувачами освіти щодо 

відповідності й безпеки освітнього 

середовища їх інтересам та потребам. 

Моніторингові дослідження 

http://www.opk.org.ua/Docs/Monitor

_dosl_b.pdf  

3 

Чи були і як саме враховані 

результати опитування? 

Матеріали опитування  й інших досліджень 

щодо   безпечності освітнього середовища 

розглянуто на засіданні адміністративної 

ради та  взято до уваги.   

Протокол  адміністративної ради 

коледжу № 12 від 01.10.2021 

4 

Чи гарантується безпека 

освітнього середовища для життя 

та здоров’я учасників освітнього 

процесу? 

Безпечне освітнє середовище педагогічного 

коледжу характеризують наявність безпечних 

умов навчання та праці, комфортна 

міжособистісна взаємодія, яка сприяє 

емоційному благополуччю студентів, 

педагогів і батьків, відсутність будь-яких 

проявів насильства. Є достатні ресурси для їх 

запобігання, дотримання прав і норм 

Інструкції з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

http://www.opk.org.ua/diialnist-

koledzhu/zabezpechennia-

bezpechnoho-osvitnoho-

seredovyshcha  

http://www.opk.org.ua/Docs/Akt_Ukryt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Akt_Ukryt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Akt_got_ukryt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Akt_got_ukryt.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Zvit_teh_oglyad.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Zvit_teh_oglyad.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupne_osv_sered.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupne_osv_sered.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Monitor_dosl_b.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Monitor_dosl_b.pdf
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/zabezpechennia-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/zabezpechennia-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/zabezpechennia-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha
http://www.opk.org.ua/diialnist-koledzhu/zabezpechennia-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha
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фізичної, психологічної, інформаційної та 

соціальної безпеки кожного учасника 

освітнього процесу. Для осіб з особливими 

освітніми потребами створено умови для 

безпечного входу до приміщення коледжу. 

Для маломобільних груп населення боковий 

вхід навчального корпусу оснащений 

пандусом.  

Заходи запобігання проявів 

насилля, дотримання соціальної 

безпеки 

https://vihovnaopk.blogspot.com/p/bl

og-page_96.html  

https://drive.google.com/file/d/1FZhr

VKakHWplDJP2EApNxf6rqwHAaq

Yz/view  

http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupn

e_osv_sered.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К6.4. Заклад освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів 

освіти. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 
Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти здобувачів 

Коледж забезпечує  студентів необхідною 

інформаційною та технічною підтримкою для 

Підтримка здобувачів освіти 

https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_96.html
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_96.html
https://drive.google.com/file/d/1FZhrVKakHWplDJP2EApNxf6rqwHAaqYz/view
https://drive.google.com/file/d/1FZhrVKakHWplDJP2EApNxf6rqwHAaqYz/view
https://drive.google.com/file/d/1FZhrVKakHWplDJP2EApNxf6rqwHAaqYz/view
http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupne_osv_sered.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupne_osv_sered.pdf
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освіти необхідною 

інформаційною і технічною 

підтримкою для успішної 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

успішної реалізації освітньо-професійної 

програми. 

https://drive.google.com/file/d/15YxK

hb-U9uG6QJ-

KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sha

ring  

https://drive.google.com/file/d/16gIB

FnuPyb7mkWn-

RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sha

ring  

2 

Чи укомплектовано бібліотеку 

підручниками, посібниками, 

фаховими періодичними 

виданнями для реалізації 

освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою? 

Інформаційне забезпечення освітнього 

процесу в першу чергу здійснюється 

бібліотекою. У бібліотеці коледжу 

функціонує 2 відділи обслуговування: 

абонемент і читальний зал, а також 

приміщення фонду підручників загальною 

площею 185,41 кв.м. У бібліотеці  

знаходиться понад 46 тисяч примірників 

навчальної, наукової та методичної 

літератури, з них: підручників і навчальних 

посібників для спеціальності 012 Дошкільна 

освіта – близько 1,7 тисяч, зокрема  

бібліотечний фонд забезпечений 

підручниками та навчальними посібниками з 

дисциплін, які формують спеціальні 

компетентності, довідковою та періодичною 

літературою, що видана українською мовою. 

Читальний зал розрахований на  

Блог бібліотеки 

https://opkbiblioteka.blogspot.com/  

https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YxKhb-U9uG6QJ-KFzwEFzD1FsYbdzTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://opkbiblioteka.blogspot.com/
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25 посадкових місць. У ньому розміщена 

комп’ютерна техніка, яка підключена до 

мережі Інтернет.  Викладачі та студенти 

мають  можливість доступу до комп’ютерної 

техніки протягом усього робочого дня. 

Забезпеченість студентів підручниками, що 

містяться в бібліотеці, складає  100 % – за 

рахунок використання паперових і 

електронних носіїв. 

Передплачуються  фахові періодичні  

видання, серед яких: 

- журнал «Вихователь – методист 

дошкільного закладу» (2021, 2022); 

- журнал «Методична скарбничка 

вихователя» (2021, 2022); 

- газета «Розкажіть онуку» (2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022). 

3 

Чи розроблено методи 

комунікації зі здобувачами 

фахової передвищої освіти? 

Методи комунікації зі студентами 

розроблено та впроваджено в практику 

взаємодії. 

Методи комунікації та зворотного 

зв’язку  

https://drive.google.com/file/d/1q_4B

Ka2XxacFuCdB2XW9bZi4hVkJ_hg6

/view  

https://docs.google.com/document/d/1

ndflIcWDpNyUDaLCcEouLwE8n61

LisXn/edit  

https://drive.google.com/file/d/1q_4BKa2XxacFuCdB2XW9bZi4hVkJ_hg6/view
https://drive.google.com/file/d/1q_4BKa2XxacFuCdB2XW9bZi4hVkJ_hg6/view
https://drive.google.com/file/d/1q_4BKa2XxacFuCdB2XW9bZi4hVkJ_hg6/view
https://docs.google.com/document/d/1ndflIcWDpNyUDaLCcEouLwE8n61LisXn/edit
https://docs.google.com/document/d/1ndflIcWDpNyUDaLCcEouLwE8n61LisXn/edit
https://docs.google.com/document/d/1ndflIcWDpNyUDaLCcEouLwE8n61LisXn/edit
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http://www.opk.org.ua/Docs/Metody_

komunikacii.pdf  

4 

Чи розроблено механізми 

освітньої, організаційної, 

інформаційної, консультативної 

та соціальної підтримки 

здобувачів фахової передвищої 

освіти, зокрема й підтримка осіб з 

особливими потребами? 

Механізми освітньої, організаційної, 

інформаційної, консультативної та соціальної 

підтримки здобувачів фахової передвищої 

освіти, зокрема й підтримка осіб з 

особливими потребами достатньо дієві, 

упроваджуються за підтримки практичного 

психолога. 

Підтримка здобувачів освіти 

https://vihovnaopk.blogspot.com/p/bl

og-page_11.html  

https://vihovnaopk.blogspot.com/p/bl

og-page_96.html  

https://drive.google.com/file/d/16gIB

FnuPyb7mkWn-

RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sha

ring  

5 

Чи розроблено шляхи реалізації 

дистанційного навчання із 

залученням інноваційних 

технологій? 

Створено єдину платформу Google Classroom 

для організації дистанційного навчання за 

допомогою спеціалізованого хмарного 

програмного забезпечення Google 

Workspace  та інструментів для спільної 

роботи в Google із застосуванням таких 

технологій навчання: Meet, Zoom. Розроблено 

вимоги, які сприяють досягненню якості 

дистанційного навчання. 

Вимоги до організації та 

проведення занять у дистанційній 

формі 

http://www.opk.org.ua/Docs/Vymogy

.pdf  

6 

Чи надається соціальна підтримка 

здобувачам фахової передвищої 

освіти (у разі потреби)? 

У коледжі здійснюється належним чином і 

соціальна підтримка здобувачів освіти. 

Проблемами соціальної підтримки студентів 

опікуються органи студентського 

самоврядування та профспілковий комітет 

студентів. 

Соціальна підтримка студентів  

https://vihovnaopk.blogspot.com/p/bl

og-page_11.html  

Положення про правила 

призначення  виплати стипендії в 

Олександрійському педагогічному 

http://www.opk.org.ua/Docs/Metody_komunikacii.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Metody_komunikacii.pdf
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_11.html
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_11.html
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_96.html
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_96.html
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16gIBFnuPyb7mkWn-RjtbBWFvfD7qKHM5/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Vymogy.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vymogy.pdf
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_11.html
https://vihovnaopk.blogspot.com/p/blog-page_11.html
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фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/11CAo

jirZQImcJvPxdCBdr0W65M9Pt279/v

iew?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1FNjV

R8uVZiF9jm4EoE5UWSSmElbDFE

OC/view?usp=sharing 

Положення про студентське 

самоврядування Олександрійського 

педагогічного фахового коледжу 

імені В.О.Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1iIFSV

OBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4

eQ/view  

 

 

 

 

 

К6.5. Заклад освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 
Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти реалізацію 

У разі навчання осіб з особливими освітніми 

потребами в коледжі здійснюється 

Створення умов для роботи з 

особами з особливими освітніми 

https://drive.google.com/file/d/11CAojirZQImcJvPxdCBdr0W65M9Pt279/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CAojirZQImcJvPxdCBdr0W65M9Pt279/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11CAojirZQImcJvPxdCBdr0W65M9Pt279/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNjVR8uVZiF9jm4EoE5UWSSmElbDFEOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNjVR8uVZiF9jm4EoE5UWSSmElbDFEOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNjVR8uVZiF9jm4EoE5UWSSmElbDFEOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
https://drive.google.com/file/d/1iIFSVOBMRAzTOj9PXEGv3TTom3FDS4eQ/view
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прав на освіту осіб з особливими 

освітніми потребами? 

систематична, комплексна, особистісно 

орієнтована робота, спрямована на створення 

умов для якісної освіти, підтримку, адаптацію 

до умов навчання та професійної підготовки, 

реалізацію внутрішнього потенціалу особи з 

особливими освітніми потребами. 

потребами 

http://www.opk.org.ua/Docs/Zahody_

osoblyvi_potreby.pdf  

Положення про організацію 

інклюзивного навчання в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/polozh_i

nklus.pdf  

2 

Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти доступність 

навчальних приміщень для осіб з 

особливими потребами? 

Для осіб з особливими освітніми потребами 

створено умови для безпечного входу до 

приміщення коледжу. Для маломобільних 

груп населення боковий вхід навчального 

корпусу оснащений пандусом. Створено 

кімнату для індивідуальної роботи та 

відпочинку. 

Фотоматеріали 

http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupn

e_osv_sered.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Relaxpla

ce.pdf  

 

 

 

 

Критерій 7. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми 
 

7.1. Заклад освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду  освітньо-професійної програми. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://www.opk.org.ua/Docs/Zahody_osoblyvi_potreby.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Zahody_osoblyvi_potreby.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/polozh_inklus.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/polozh_inklus.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupne_osv_sered.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Dostupne_osv_sered.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Relaxplace.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Relaxplace.pdf
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1 

Чи розроблено і затверджено в 

закладі фахової передвищої 

освіти процедуру моніторингу 

освітньо-професійної програми? 

Одним із основних завдань внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої 

діяльності педагогічного коледжу згідно із 

Положенням про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти в 

Олександрійському педагогічному фаховому 

коледжі імені В.О. Сухомлинського є 

розробка та акредитація освітньо-

професійних програм кожної спеціальності, 

їх оновлення  та вдосконалення  у 

відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

Положення про внутрішню систему 

забезпечення  якості освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst

_yakist.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

2 

Чи проводиться моніторинг 

інформації щодо кар’єрного 

шляху випускників, які здобували 

фахову передвищу освіту за 

освітньо-професійною 

програмою (аналіз 

працевлаштування, відгуки 

роботодавців щодо якості 

освітньо-професійної програми)? 

Педагогічний коледж уперше здійснив 

випуск фахівців за даною ОПП у 2022 році, 

попередній випуск був у 2006 році.  

Досвід роботи випускників попередніх років 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

зосереджено в методичному кабінеті, 

навчальних аудиторіях. У педагогічному 

коледжі діє моніторинг збору відгуків про 

роботу випускників інших спеціальностей, 

які успішно працюють в ЗДО, зокрема 

випускники 2015, 2017, 2019, 2020, 2021 років 

спеціальності 013 Початкова освіта, які 

забезпечують провадження дошкільної 

освіти. 

Інформація про працевлаштування 

http://kvnzalex.blogspot.com/p/blog-

page_27.html  

https://drive.google.com/file/d/1sCCI

wUPtAe1cEysP9MKMcQLELypZZ2

SS/view  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://kvnzalex.blogspot.com/p/blog-page_27.html
http://kvnzalex.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://drive.google.com/file/d/1sCCIwUPtAe1cEysP9MKMcQLELypZZ2SS/view
https://drive.google.com/file/d/1sCCIwUPtAe1cEysP9MKMcQLELypZZ2SS/view
https://drive.google.com/file/d/1sCCIwUPtAe1cEysP9MKMcQLELypZZ2SS/view
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3 

Чи враховано в положенні про 

систему забезпечення якості 

закладу фахової передвищої 

освіти заходи щодо реагування на 

виявлені недоліки в освітньо-

професійній програмі та/або 

освітній діяльності за освітньо-

професійною програмою? 

Керуючись Законом  України «Про фахову 

передвищу освіту», внутрішня система 

забезпечення якості освіти  здійснює 

визначення та послідовне дотримання 

процедур розроблення освітньо-професійних 

програм; відповідність їх змісту стандарту 

фахової передвищої освіти,   професійному 

стандарту, визначеним цілям, ураховуючи  

пропозиції майбутніх фахівців і 

роботодавців; чітке визначення кваліфікацій, 

що присвоюються, з обов’язковим 

узгодженням з Національною рамкою 

кваліфікацій; здійснення за участю 

здобувачів освіти, зокрема  членів 

студентського самоврядування,  моніторингу 

та періодичного перегляду освітньо-

професійних програм з метою гарантування 

досягнення встановлених для них цілей і їх 

відповідності потребам, запитам, інтересам 

здобувачів фахової передвищої освіти та 

суспільства; забезпечення дотримання вимог 

правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних 

документів педагогічного коледжу, що 

регулюють усі етапи підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти.  

Положення про внутрішню систему 

забезпечення  якості освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst

_yakist.pdf  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
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4 

Чи розроблено і затверджено чіткі 

правила та процедури, за якими 

буде здійснюватися 

самооцінювання і вдосконалення 

освітньо-професійної програми? 

Процедури самооцінювання 

регламентуються Положенням, 

розпорядженнями та наказами директора 

коледжу. 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_

rozrob.pdf  

План заходів щодо підготовки до 

акредитації ОПП, її 

самооцінювання та вдосконалення. 
http://www.opk.org.ua/Docs/plan_zahodi

v_akr.pdf  

Наказ 
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz_pro

%20pidgot.pdf  

Критерії визначення ефективності 

роботи 
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii2.pd

f  

http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii1.pd

f  
 Алгоритм самооцінювання 

http://www.opk.org.ua/Docs/algorytm

_samoocin.pdf  

5 
Чи враховано під час 

самооцінювання освітньо-

Студенти спеціальності 012 Дошкільна 

освіта, члени студентського самоврядування 

Результати опитування, відгуків 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/plan_zahodiv_akr.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/plan_zahodiv_akr.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz_pro%20pidgot.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Nakaz_pro%20pidgot.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Kriterii1.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/algorytm_samoocin.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/algorytm_samoocin.pdf
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професійної програми 

опитування (анкетування) 

здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

є партнерами викладацького колективу, 

методичної служби у справі розгляду та 

вдосконалення освітньо-професійних 

програм, для прийняття конструктивних 

рішень щодо розгляду змісту ОПП, шляхів її 

реалізації, якості професійної підготовки; 

голова студентського самоврядування має 

дорадчий голос.   

 

циклової комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін 

та методик навчання (протокол №7 

від 24.02.2021), методичної ради 

(протокол №5 від 18.05.2021) та 

педагогічної ради (Протокол №13 

від 23.06.2021, протокол № 14 від 

09.12.2022); 

циклової комісії викладачів 

природничих і соціально-

економічних дисциплін (протокол 

№7 від 11.01.2022) 

6 

Чи враховано участь 

роботодавців у самооцінюванні 

освітньо-професійної програми? 

З метою визначення якості та валідності ОПП 

колектив коледжу співпрацює із науковцями 

в цій галузі, завідувачами ЗДО – як 

практиками, так і потенційними 

роботодавцями. Її позитивну оцінку 

відображено в рецензіях, відгуках. 

Рецензії- відгуки 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_1-1-2.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/

Rec_DO_7.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/Vidguk_

robotodav_2022.pdf  

 

К7.2. Здобувачі освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування і профспілкові органи залучені до процесу 

періодичного перегляду освітньо-професійної програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_1-1-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_1-1-2.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_7.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Recensii/Rec_DO_7.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vidguk_robotodav_2022.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Vidguk_robotodav_2022.pdf
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1 

Чи збираються та враховуються 

пропозиції здобувачів фахової 

передвищої освіти при розробці 

та перегляді освітньо-професійної 

програми? 

Пропозиції від здобувачів освіти збираються, 

якісно аналізуються, розглядаються на 

засіданнях педагогічної ради, методичної 

ради, циклових комісій. 

Пропозиції від студентів  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidruki%

205.pdf  

Протокол засідання циклової 

комісій викладачів природничих і 

соціально-економічних дисциплін 

№6 від 29.12.2021; 

засідання педагогічної ради,  

протокол №19 від 21.12.2021, № 1 

27.01.2022; 

засідання  методичної ради, 

протокол №3 від 02.03.2021. 

2 

Чи враховано участь здобувачів 

фахової передвищої освіти у 

процедурах внутрішнього 

забезпечення якості освітньо-

професійної програми? 

Участь здобувачів фахової передвищої освіти 

у процедурах внутрішнього забезпечення 

якості освітньо-професійної програми 

обумовлена нормативними документами 

педагогічного коледжу. 

Положення про внутрішню систему 

забезпечення  якості освіти в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst

_yakist.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/vidruki%205.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/vidruki%205.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_syst_yakist.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
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3 

Чи врегульовано процедуру 

опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти?  

Процедуру проведення опитувань здобувачів 

освіти в коледжі врегульовано Положенням. 

Положення про організацію та 

проведення опитування здобувачів 

освіти в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_

op.pdf 

4 

Чи розроблено методологію 

опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Методологія опитування студентів  

розроблена та  впроваджена в практику 

партнерства зі студентами. 

Положення про організацію та 

проведення опитування здобувачів 

освіти в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_

op.pdf 

Методологія опитування 

https://pedcollegepsyhelp.blogspot.co

m/p/blog-page_15.html 

5 

Чи розроблено способи 

організації процесу опитувань 

здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

Способи організації опитування студентів 

розроблені. Вони є достатньо дієвими, дають 

необхідну інформацію для досягнення якості 

реалізації ОПП, діяльності педагогічного 

коледжу за ними.  

Положення про організацію та 

проведення опитування здобувачів 

освіти в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_

op.pdf 

Способи опитування здобувачів 

освіти 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_op.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_op.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_op.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_op.pdf
https://pedcollegepsyhelp.blogspot.com/p/blog-page_15.html
https://pedcollegepsyhelp.blogspot.com/p/blog-page_15.html
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_op.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_org_op.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1Sbzy

UAbwCvPh3wJy273EtwqqJxTDWIZ

m/view ; 

https://drive.google.com/file/d/1lBUc

M2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-

e16t/view  

https://pedcollegepsyhelp.blogspot.co

m/p/blog-page_15.html 

https://drive.google.com/file/d/1ItytG

DmdFZjLGvCm0vkBfp4DXBuq0VZ

e/view  

6 

Чи враховуються результати 

опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти для 

підвищення якості освітньо-

професійної програми? 

Результати опитувань здобувачів освіти  для 

підвищення якості освітньо-професійної 

програми  враховуються та поетапно 

реалізуються, що підтверджено відповідними 

протоколами. 

Протокол спільного засідання 

робочої групи розробника ОПП, 

представників роботодавців, 

студентського самоврядування, №2 

від 27.08.2021 

Протоколи засідань циклових 

комісій викладачів: психолого-

педагогічних дисциплін та методик 

навчання № 3 від 29.10.21;  

фізичного виховання №2 від 

24.09.2021, №2 від 29.09. 2022.  

https://drive.google.com/file/d/1eguT

Gi4vqIUgQPwSSTAJ8y-

1xzb2is1e/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1U85

maGIVfTqOe-

https://drive.google.com/file/d/1SbzyUAbwCvPh3wJy273EtwqqJxTDWIZm/view
https://drive.google.com/file/d/1SbzyUAbwCvPh3wJy273EtwqqJxTDWIZm/view
https://drive.google.com/file/d/1SbzyUAbwCvPh3wJy273EtwqqJxTDWIZm/view
https://drive.google.com/file/d/1lBUcM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-e16t/view
https://drive.google.com/file/d/1lBUcM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-e16t/view
https://drive.google.com/file/d/1lBUcM2ESCDvmCRs4XZPeZsYBhV0-e16t/view
https://pedcollegepsyhelp.blogspot.com/p/blog-page_15.html
https://pedcollegepsyhelp.blogspot.com/p/blog-page_15.html
https://drive.google.com/file/d/1ItytGDmdFZjLGvCm0vkBfp4DXBuq0VZe/view
https://drive.google.com/file/d/1ItytGDmdFZjLGvCm0vkBfp4DXBuq0VZe/view
https://drive.google.com/file/d/1ItytGDmdFZjLGvCm0vkBfp4DXBuq0VZe/view
https://drive.google.com/file/d/1eguTGi4vqIUgQPwSSTAJ8y-1xzb2is1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eguTGi4vqIUgQPwSSTAJ8y-1xzb2is1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eguTGi4vqIUgQPwSSTAJ8y-1xzb2is1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U85maGIVfTqOe-1a2IBnULN7GS1bnzvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U85maGIVfTqOe-1a2IBnULN7GS1bnzvu/view?usp=sharing
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1a2IBnULN7GS1bnzvu/view?usp=sh

aring 

 

К7.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти забезпечує вчасний перегляд освітньо-професійної програми, реагування 

на виявлені недоліки в освітній діяльності з реалізації  освітньо-професійної програми, у тому числі із залученням роботодавців 

безпосередньо та/або через їхні об’єднання. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено систему виявлення 

та усунення конкретних недоліків 

освітньо-професійної програми? 

Систему виявлення й усунення недоліків 

освітньо-професійної програми визначено в 

документах, які діють у педагогічному 

коледжі. 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_

rozrob.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Графік перегляду ОПП 

http://www.opk.org.ua/Docs/Grafik_p

ereglyadu_opp.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1U85maGIVfTqOe-1a2IBnULN7GS1bnzvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U85maGIVfTqOe-1a2IBnULN7GS1bnzvu/view?usp=sharing
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Grafik_pereglyadu_opp.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Grafik_pereglyadu_opp.pdf
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2 

Чи розроблено конкретні способи 

реагування на певні недоліки 

освітньо-професійної програми? 

Розроблено конкретні способи реагування на 

певні недоліки освітньо-професійної 

програми. Адміністрація педагогічного 

коледжу, методична служба, голови 

циклових комісій постійно відстежують 

динаміку якості й забезпечують вчасне 

реагування на виявлені недоліки в освітньо-

професійній програмі та в освітній діяльності 

з реалізації  освітньо-професійної програми, у 

разі їх наявності. 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_

rozrob.pdf  

Модель моніторингу якості освіти 

та реалізації освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців 

http://www.opk.org.ua/Docs/model_

monitor_yak.pdf  

Графік перегляду ОПП 

http://www.opk.org.ua/Docs/Grafik_p

ereglyadu_opp.pdf 

3 

Чи залучено роботодавців як 

партнерів до моніторингу та 

процедур забезпечення якості 

освітньо-професійної програми 

(відповідь конкретизувати)? 

Роботодавців як партнерів  залучено до 

розробки ОПП, моніторингу здійснення 

професійної підготовки, зокрема у ході 

навчальних занять, керівництва практикою. 

Педагогічний коледж має досвід проведення 

спільних заходів (тренінгів, практикумів, 

конференцій, зустрічей, круглих столів). 

Роботодавців запрошено до участі в  

педагогічній, методичній радах з цих питань,  

засіданнях циклових комісій  для  

обговорення змісту ОПП, її оновлення, що 

Протоколи засідання методичної 

ради № 3 від 07.12.2021; 

Протокол спільного засідання 

представників робочої групи 

розробника ОПП, роботодавців, 

студентського самоврядування №1 

від 15.06.2021; 

Протоколи засідань циклових 

комісій викладачів:  психолого-

педагогічних дисциплін та методик 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/model_monitor_yak.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Grafik_pereglyadu_opp.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Grafik_pereglyadu_opp.pdf
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передбачено  положенням про організацію 

освітнього процесу. 

навчання №2 від 27.09.2021, №1 від 

29.08.2022; фізичного виховання  

№ 2 від 24.09. 2021, №2 від 

29.09.2022; гуманітарних дисциплін 

та іноземних мов №7 від 31.01.2022. 

Фотоматеріали 

https://drive.google.com/drive/u/2/fol

ders/19kRve71KN-

Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29  

Конференція 

https://drive.google.com/file/d/1pRdD

-

IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/vi

ew  

4 

Чи застосовуються різні методи 

збору і врахування пропозицій від 

роботодавців для підвищення 

якості освітньо-професійної 

програми? 

Збір інформації здійснюється у формі 

відгуків, заповнення анкет, рецензій, 

результатів опитування у фокус-групах. 

Пропозиції та відгуки від 

роботодавців 

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

2%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%

83%D0%BA.pdf  

http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%9

0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1

%82%D0%B0.pdf  

https://lh3.googleusercontent.com/-

cLDpNScT0eI/YecfGNVMJgI/AAA

AAAAAALI/U-

bMqhxB7FIRPKKENS4QtEHlBbuZb

038wCNcBGAsYHQ/image.png  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19kRve71KN-Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19kRve71KN-Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/19kRve71KN-Mx6qCi3xA_wP2nj4ShhO29
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
https://drive.google.com/file/d/1pRdD-IfewQutA3IppioUeHAMgoyrt6D8/view
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
https://lh3.googleusercontent.com/-cLDpNScT0eI/YecfGNVMJgI/AAAAAAAAALI/U-bMqhxB7FIRPKKENS4QtEHlBbuZb038wCNcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-cLDpNScT0eI/YecfGNVMJgI/AAAAAAAAALI/U-bMqhxB7FIRPKKENS4QtEHlBbuZb038wCNcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-cLDpNScT0eI/YecfGNVMJgI/AAAAAAAAALI/U-bMqhxB7FIRPKKENS4QtEHlBbuZb038wCNcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-cLDpNScT0eI/YecfGNVMJgI/AAAAAAAAALI/U-bMqhxB7FIRPKKENS4QtEHlBbuZb038wCNcBGAsYHQ/image.png
https://lh3.googleusercontent.com/-cLDpNScT0eI/YecfGNVMJgI/AAAAAAAAALI/U-bMqhxB7FIRPKKENS4QtEHlBbuZb038wCNcBGAsYHQ/image.png
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https://drive.google.com/drive/folders

/1fLRK0UI1SEAF6Xc989WQFw16d

Qduvd7G  

5 

Чи проводиться моніторинг 

проблем в реалізації освітньо-

професійної програми? 

Моніторинг проблем ОПП проводиться 

відповідно до  загальної  мети моніторингу 

якості освіти та реалізації освітньо-

професійних програм підготовки фахівців у 

коледжі. 

Результати моніторингу 

дослідження проблем 

http://www.opk.org.ua/Docs/analiz%2

04.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1616H

0Cw-

evAzKaY6ONVrSDuhKrCAbdb-

/view?usp=sharing 

 

К7.4. Наявна практика збору, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 

Чи розроблено процедуру 

збирання інформації щодо 

кар’єрного шляху випускників 

освітньо-професійної програми? 

У педагогічному коледжі розроблено заходи 

зв’язку з випускниками, відслідкування їх 

кар’єрного росту. 

Заходи сприяння 

працевлаштуванню та зв’язку з 

випускниками в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського 

https://drive.google.com/file/d/1lxDG

u-

wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/v

iew  

https://drive.google.com/drive/folders/1fLRK0UI1SEAF6Xc989WQFw16dQduvd7G
https://drive.google.com/drive/folders/1fLRK0UI1SEAF6Xc989WQFw16dQduvd7G
https://drive.google.com/drive/folders/1fLRK0UI1SEAF6Xc989WQFw16dQduvd7G
http://www.opk.org.ua/Docs/analiz%204.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/analiz%204.pdf
https://drive.google.com/file/d/1616H0Cw-evAzKaY6ONVrSDuhKrCAbdb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1616H0Cw-evAzKaY6ONVrSDuhKrCAbdb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1616H0Cw-evAzKaY6ONVrSDuhKrCAbdb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1616H0Cw-evAzKaY6ONVrSDuhKrCAbdb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
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2 

Чи розроблено алгоритм 

врахування пропозицій 

випускників освітньо-

професійної програми під час 

перегляду освітньо-професійної 

програми? 

Пропозиції випускників щодо вдосконалення 

ОПП та діяльності закладу за ними є 

вагомими, алгоритм їх урахування 

передбачено Положенням. 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_

rozrob.pdf  

3 

Чи розроблено процедуру 

працевлаштування випускників 

освітньо-професійної програми? 

Працевлаштування випускників 

педагогічного коледжу здійснюється 

відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», заходи сприяння їх 

працевлаштуванню розроблено й поетапно 

реалізовано в практичній роботі з цього 

питання. 

Заходи сприяння 

працевлаштуванню та зв’язку з 

випускниками в 

Олександрійському педагогічному 

фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського  

https://drive.google.com/file/d/1lxDG

u-

wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/v

iew  

 

К7.5. Результати зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, 

сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду  освітньо-професійної програми. 

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 
Чи враховуються результати 

зовнішнього забезпечення якості 

Освітньо-професійна програма акредитована 

умовно ID 45748 (наказ Державної служби 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_rozrob.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
https://drive.google.com/file/d/1lxDGu-wDGIeA6K0lT9WicNKhoiHFnoB_/view
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фахової передвищої освіти під час 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

якості освіти від 22.04.2022 № 01-10/42) ,  

зауваження та пропозиції, зроблені 

зовнішніми органами, для перегляду  

освітньо-професійної програми відсутні. 

Колектив коледжу готовий до конструктивної 

співпраці, реагування на зауваження та 

пропозиції, удосконалення своєї діяльності з 

метою забезпечення якісної підготовки 

фахівців за  спеціальністю 012 Дошкільна 

освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за 

ОПП. 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського  

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_

rozrob.pdf  

2 

Чи розроблено способи 

врахування зауважень та 

пропозицій, сформульованих під 

час попередніх акредитацій? 

 Способи врахування зауважень і пропозицій, 

сформульованих за результатами 

акредитацій, визначені у Положенні.  

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 

http://www.opk.org.ua/Docs/Pol_pro_

rozrob.pdf  

3 

Чи розроблено способи 

врахування зауважень та 

пропозицій, сформульованих під 

час інституційного аудиту? 

Способи врахування зауважень і пропозицій, 

сформульованих за результатами 

інституційного аудиту, визначені у 

Положенні. 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторинг освітньо-професійних 

програм в Олександрійському 

педагогічному фаховому коледжі 

імені В.О.Сухомлинського 
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