


















































IIOPIBHяЛЬIIA TAБЛиця
BIДIIOBIДHOCTI Дoсяг[IУToг o PIBIIя oсBITIIЬoi ДIяЛЬнOсTI

BиMoгAM ДЕP}ItABIIoi дкpшДитдЦri
зa нaПpямoм пiдгoToвки 6.01010б <<Coцiaльнa ПeДaгoгiкa> oкP бaкaлaвp

Haйменyвaння Пoкaзникa (нopмaтивy)

Знaчeння
Пoкaзникa

(нopмaтивy)
nepu,tuй

(бакалавpcьк
uй) piвень

вuщoi.ocвimu

Фaктичне
знaЧення
Пoкaзникa

Biдxилення
фaктиvнoгo

Знaчення
пoкaзникa

вiд
IIopМaTиBII

oГo
1. Зaгaльнi BиMoги

1.1. Кoнцепцiя Дiяльнoстi зa зaяBЛенoю
спецiaльнicтro

f -г 0

|.2. Зaявлeний лiцензoвaний oбсяг (деннa фopмa
нaвчaнняl зaoЧIla ф opмa нaвчaння)

s0/30 s0/30 0

2, Кaдpoве зaбезпечення фaхiвцiв зaявленoi спeцiaльнoстi

2.1. Чaсткa нayкoвo-педaгoгivниx пpaцiвникiв з
нayкoвиМи сTyIIеняМи Ta BЧеI{иМи зBaIII{яMи, якi
зaбезпеuyroTЬ BикJIaдaння лекцiйниХ гoДин цикJIy
гyмaнiтapнoТ тa сoцiaлЬнo-rкoнoмiчнoТ пiдгoтoвки
(oА ъtд кiлькoстi гoдин) l э r00% +25

У тому числi нa пoстiйнiй oснoвi 50 r00% +50
З ниx: дoктopiв нayк aбo пpoфесоplв (пpи
poзpaxyllкy чaсTки дoктopiв нa}.к, пpoфесopiв
.цoзBoляrTЬся BpaxoByBaTи Дo Yz кaнДиДaтiв нayк'
дoцентiв, якi мaroть cтarrс безпеpеpвнoi poбoти в
.цa}roМy IIaBЧaлЬнoМy зaкЛaДi не менrпе 10 poкiв, a
Taкoж r aBTopaМи (спiвaвтopaми) пiдpуlникiв aбo
IIaBчulЛЬних пoоiбникiв з гpифoм МoH УкpaiЪи

10 э l
t a n-тL 

l

2.2. Чacткa нayкoвo-педaгoгiuних пpaцiвникiв з
IIayкoBиMи сTyПеняМи Ta BчеIlиМи зBaI{няМи, якi

зaбезпе.ryroTЬ BикЛa,цaI{ня лекцiйниx гoДин цикЛy
фyндaментaльнoi, ПpиpoДниЧo-нayкoвoi
пi.цгoтoвки (% вiдкiлькocтi гoДин) 75 100% +25

У тoмy числi нa пoстiйнiй oснoвi 50 r00% +50
З них: доктopiв нayк aбo пpoфесopiв (пpи
poзpaх}Tlкy чaсTки доктopiв нayк, пpoфесopiв
.цoзBoJUIrTЬся BpaxoByBaTи .цo Yz кaнДиДaтiв нayк,
дoцентiв, якi мaroть стaх< безпеpepвнoi poбoти в
.цaнoМy нaBЧaльнoмy зaклaдi нe Мrнrrlr 10 poкiв, a
Taкoяt r aBTopaМи (спiвaвтopaми) пiдpyчникiв aбo
нaBЧaльниx пoсiбникiв з гoифoм Moн Укnarни*=r

10 24,ro^ +Т4,I

2.3. Чaсткa нayкoBo-пеДaгoгiчниx
I{ayкoBиМи сTyIIеняМи' Ta BЧеIIиMи

зaбезпеuyтoть BикЛaДaння Л

фaхoвиx дисциплiн цикЛy
ПpaкTичнoi пiдгoтoвки IIaBчaЛ ru

Гoлo в а eкcnep Inнoi коttlicii, ffi JI.IO. Mocкальoва
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спецiirлЬнocTi (уo вiД кiлькocтi гo.цин). 75 10О% +25
У тoмy числi нa пocтtйнrЙ oснoвr 50 r00% +50

З ниx: дoктopiв нayк aбo пpoфеcopiв (пpи
poЗpaх}Tlкy ЧaсTки дoктopiв нayк, шpoфесopiв
.цoзBoлясTЬся BpaхoByBaTи .цo |Ь кaнДиДaтiв нayк'
дoцентiв, якi мaтoть стa>к безпеpеpвнoi pобoти в
.цaнoМy нaвчaJlЬнoмy зaклaдi не МеншIе 10 poкiв, a
Taкo}к r aBTopaМи (спiвaвтopaми) пiдpyчникiв aбo
IIaBч. пociбникiв з гоифoм МoH УкpaiЪи)

10 25,4 уo +\5,4

2.4. Чaсткa пeдaгoгi.rниx пpaцiвникiв вищoi
кaтегopii, якi викЛa.цaloTь лекцiйнi Гo.цини
.цисциплiн нaBчaЛЬнoГo ПJIaнy спецiaльнocтi (Yo
вiд кiлькостi гoдин)
2.5. Hаявнiсть кaфедpи (циклoвoi кoмiсii) з
фyндaментaльнoi пi.цгoтoвки.

-г + 0

2.6. Haявнiсть кaфедpи зi спецiaльнoi (фaхoвoi)
пiдгoтoвки, ЯКу oчoЛЮс фaxiвець вi.цпoвi.цнoi
нa\.кoBo-Пе.цaгoгiчнoТ спецiальнoстi :

+ + 0

.цoкТop нayк aбо пpoфесop
кaнД,иД'aT нa}к' ДoценT
кaнДи.цaT l{ayк aoo .цoцеI{T + +

3. Maтеpiaльнo.технiчнa бaзa

3.1. Зaбезпеченiсть лaбоpaтopiями, пoлiгoнaми,
oблaднaнням, ycTaTкyвaнняМ' неoбxi.цним ДЛЯ
викoнaння IIaBЧilЛЬЕиx Пpoгpaм (у Yo вiд пoтpеби)

100 100 0

3.2. Зa6eзтlеченiоть стy.Центiв ГypToяtиTкqм (у %
вiд пoтpеби) i

70 100 +30

3.3. Кiлькiсть poбoниx кoMП'IoTеpниx мiсць нa
100 стyдентiв

T2 16 ,8 +4,8

3.4. Haявнiсть пYнктiв хapчУвaння + -r 0
3.5. Haявнiсть спopтиBl{oГo зaлY + -г 0
з.6. Hаявнiсть стaдioнy aбo сПopTиBнoГo
мaй.цaнчикy

+ + 0

З'7 . Haявнiсть медичнoгo пv}IкTv + + 0
4. Haвчaльнo.MeToДичнe зaбезпeчeння

4.Т. Haявнiсть ocвiтньo-квaлiфiкaцiйноi
хapaкTеpисTики фaхiвця (y T.Ч. вapiaтивнoi
кoмпoнeнти)

+ + 0

4.2. Haявнiсть oсвiтньo-пpoфесiйнoТ пpoгpaми
пiДгoтовки фaхiвця (y T.ч. вapiaтивноi
кoмпоненти )

т + 0

4.З. Haявgiсть нaвчaлЬнoгo плaнy' ЗaTBеp.цжrнoГo
B yсTaIIoBЛенoMy llopя.цкy

.т + 0

4.4. Haявнiсть нaBчzlJIЬIto-МеTo.циЧIIоГo
e яdeaттрттeтrтIq ттттсr тгnrrrтrni тIяЕlltя пLIJ.I.i n7д116l+6.ia1дд

100 100 0

IIaBчaЛЬнoгo плaну (%o): жxп
4'4' I, Haвчaльниx i poб oниx нaвнa-ryfffф}fr-oгp aм-
.цисциплiн //t*sY f-i- v"At' 100 0

4.4'2. Плaнiв семiнapських, пpal
зaB,цaнЬ .цля лaбopaтopних poбiт

ЦEttиx
Еъ t

u Еff 100 0

Гoлo в сt екcnеpmнot кolvticii,
'я
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4.4.з. Метoди.rниx вкaзiвoк i темaтик
кoIITpoЛЬниХ, кypсoBих poбiт (пpoектiв)

100 100 0

4.5. Haявнiсть пaкетiв кoнтpoлЬних зaBДaнь ДЛя
пеpевipки знaнЬ з дисциплiн сoцia.rrьнo-
гyмaнiтapнoi, фyндa:rлентaльнoТ Ta фaхoвoi
пiдгoтoвки (0%)

100 100 0

4.6. Зaбезпеченiсть пpoгpaМaМи Bсlx Bи.цrB
пpaктик (o%)

100 100 0

4.7. Haявнiсть МeTo.цичних Bкaз1Boк щoДo
викoнaIIня диПЛoМниx poбiт (пpoектiв),
.IIеD)кaBIIих екзaменiв.

+ + 0

4.8. ДидaкTичIIе зaбезпечення caМoсTiйнoТ pобoти
стyдентiв (y r.ч. з BикopисTaI{няМ iнфopмaцiйних
теxнoлогiй). o%

r00 100 0

4.9. Haявнiсть кpитеpiiв oцiнroвaння знaнЬ i вмiнь
стy,центiв

+ + 0

5. IнфopпraцiйнeзaбезПечeння

5.1.Зaбезпеченiсть стy.Центiв пiдpyrникaми,
I{aBчilЛЬниМи пoсiбникalли, щo мiстяться y
влaснiй бiблioтецi (%)

100 100 0

5.2. Cпiввiднoшення пoсa.цкoBиx мicць y BЛaсниx
чиTuUIЬниx зlulaх Дo ЗaГaJIЬIIoгo кoIITиIIгеIITy

стyдентiв (%)

5 5,76 +О,76

5.3. Зaбeзпeченiсть чиTaЛЬниx зaлiв фaxовими
п еp i o.цичн ИNIИ в.ИДa:нIIяМи

4 I +4

5.4. Moх<ливiсть .цoстylly виклaдa.riв i стyдентiв
дo IнтеpнеTy як Д)кrpелa iнфopмaцii: i
- нaявнiсть oблaднaних лaбopaтоpiй
- нaявнiоть кaнaлiв .цoсTyПy

+
+

т
+

.г
-г

6, Якiснi хapaкTrрисTики пiдгoтoвки фaхiвцiв

6.1. Умoви зaбезпечення деpжaвнoi гapaнтii якoстi
виrцoi oсвiти
6.1.1. Bикoнaння l{aBчaльнoГo пЛaнy зa
пoкilзникaМи: пеpелiк l{aBчaльниx,цисциплiн,
ГoДvIlяI|, фopми кoнтpoлпо, o/o

100 100 0

6'1'.2. Пiдвищення квaлiфiкaцii виклaдa.riв
постiйнoгo скЛa.цy зa oстaннi 5 poкiв, 0%

100 100 0

6'I.з. Чисельнiсть нayкoBo-Пе.цaгoгiчниx
(педaгoгi.rних) пpaцiвникiв, щo oболyгoвyroть
спецiaльнiсть i пpaцIoIoTЬ y нaвЧaЛЬнoмy зaклaДi
Зa oсI{oBIIиМ мiсцем poбoти, якi зaймaтoться
BДoскoнaЛенI{яM IIaBчaJIьIIo.MеTo.циЧнoгo

Зaбезпеvення, нayкoвиMи .цoслi.цхсенняМи'
пiдгoтoвкorо пiдpyrникiв Ta IIaBчaЛЬних
посiбникiв.o% .--);цz

100 100 0

6,2. PЕЗУЛЬTATИ OCBITHЬOI Дryfltllкк}Tй
(piвень п iДгoтo вки фaхiвuiв), не менffiф}э,..-.-
6'2,|. Piвень знaнЬ стvдeнтiв #,t*.sYцffi
.y*uni'up"oт niд.o,o,*"' 

- 
//sYfl lh i y'ъ

5q 100 +10

Гол,о в o, ексn,еnm,ноI коtu i сij|. ffi ,/,. Л.К). Mocкаllьoва'.Кi',,Г"t*Уl



- Якiснo Bикoнal{i кoIITpoЛЬнi зaв,цaння (oцiнки к5>
i к4>\.Yo

50 56,З +6,з

6.2.2. Piвень ЗнaнЬ стyдентiв з фyнлaментaльноi
пi.цгoтoвки:
- yспirшнo викoнaнi кollTpoЛЬнt зaвдaння, o/o 90 100 +10
- якrснo Bикoнaнl кoнTpoЛЬнi зaв.цaння (oцiнки <5>
i <4>\. oh 50 50 0

6.2.з. Piвень знaIIЬ стyдентiв з фaxoвoТ
(пpoфeсiйнo-ПpaкTиЧнoi) пiдгoтoBки :
- yспiшнo викoнaнi кol{TpoлЬн t зaвдaняя, o/o 90 100 +10
- якlснo викoнaнi кoI{TрoJIЬI{i зaвдaння (oцiнки <5>
| <<4>>\.уo 50 58,3 +8,3

6.3. opгaнiзaцiя нayкoвoТ poбoти
6.З.I' Hаявнiсть y cTpyкTypi нaвчaльнoгo ЗaклaДy
нa}.кoBиx пiдpoздiлiв

+ + 0

6.з.2, Учaсть стyдентiв y нayкoвiй poбoтi (нayкoвa
poбoтa нa кaфeдpaх Ta в лaбopaтopiях; r{aоТЬ B
IIayкoBих кoнфеpенцiях, кoнкypсaх' BиcTaBкax,
пpoфiльних oлiмпiaдaх тoщo)

+ + 0

ffi
ffi

Гoлoвa ексПеpTIIoi кoмiсii:
ДoкTop IIеДaГoгiЧниx нayк' П
Пpopектop З HayкoBo1
MелiтoпoЛЬсЬкoГo
ПеДaгoГlчнoГo yl{lBrpс
iменi Бoгдaнa Xмельни

Член eксПrрTlroi кoмiсiТ:
КaHДИДaT ПеДaГoГlЧниx }Iayк' .ц
ЗaBiДyвaч кaфедpи педaгoгiки
i сoцiaльнoТ poбoти

Л.Io. Moскaльoвa

I.M. Петpюк

oмeльченкo

ЧеpнiвецЬкoгo HaцioнaЛЬHoГo yнiBеpcиTrTy
iменi Iopiя Федькoвиva -z#-ъ\

oзнaйoмЛrний:
Peктop ДBIIЗ <<.(oнбaсь
{epжсaвний пeдaгoгiЧни

<<2I>> кBiTнЯ 2018 p. ffi



IIOPIBIIяЛЬIIA TAБЛицЯ
ДoTpиN{aння кaДpoBих Ta TехнoЛoгiчних BиMoг

щoДo MaTеpiaЛЬнo.Tехнiннoгo, IIaBчaЛЬнo.MеToДичнoгo тa iнфopмaцiйнoгo
зaбезпeчення oсвiтньoi Дiяльнoстi y сфеpi вищоi oсвiти
З нaПpяMy пiдгoтoвки 6.010106 <<Coцiaльнa педaгoгiкa>>

OP бaкaЛaBp

(зzidнo з Лiцeнзiйнu^4u у^4oва.44u вnpoваDэюення ocвimньoi. diяльнoсmi заклаdiв ocвimu,
заmвepdэюенul||u noсmанoвoю КMУ вid 30.12,2015 p. ]vb 1]B7)

Ns
зlл

HaйменyвaннЯ Пoкaзникa (нopм aтиву)

Знaчення
ПoкaзЕикa

(ноpмaтивy)
пepъuuй

(бакалавp).
piвень вuщol.

ocвimu

Фaктичне
Знaчrння
пoкzlзникa

Biдхилення
фaкти.rнoгo
знaЧrння

fIoкaзникa

вiд
IIopMaTиBнoГo

I 2 a
J 4 5

1. кAДPOBI BиNIOги
щoДo зaбeзпечення пpoBaДя(eння oсвiтньoi

дiяльностi y сфеpi вищoi освiти
ЗaпoчaткyBaння пpoBa.Ц}кення oсвiтньoi дiяльнoстi

1 Haявнiсть y зaклaдi oсвiти пiдpoздiлy uи
кaфедpи, вiдпoвiдaлЬниx зa пiдгoтoвкy
стyДентiв !

+ +

2. Haявнiсть y склaдi пiдpoздiлy ни кaфедpи,
вiДпoвiдaлЬниx зa пiдгoтoвкy стyдeнтiв,
TиМчacoBoi poбo.roi гpyпи (пpoектнoi гpyпи)
З нayкoBo-педaгoгi.rних пpaцiвникiв, нa якy
пoкЛaДенo вiдпoвiдaльнiсть зa пiдгoтoвкy
оту.центiв зa [eBI{oIo спецiaльнiстro

тpи oооби,
щo МaIoTЬ
нayкoвий
стyпiнь
тalaбo

Bч. зBaIIня

3 oсoби
(1 дoктop

нayк)

3. Hаявнiсть y кеpiвникa пpoекTIIoi гpyпи
(гapaнтa oсвiтньoi пpoгpaми) :

1) IlayкoBoГo сTyIIеня Talaoo BченoГo зBaIIня зa
B1ДПoB1Днoю aOo спopl.щIенoЮ
спецiальнiстто

+ +

2) нayкoBoГo сTyпеHя Ta BчеI{oГo зBaIIня зa

вi,цпoвi.цнoro aбo спopiдненolo
спецiaльнiстro

3) сTax{y нayкoвo-Ilедaгoгiuнo\ тa/ aбo нa1кoвoТ
poбoTи I{е МеншI як 10 poкiв + +

Пpoвa.цlкення оовiтньoi дiяльнoстi
4. Пpoведення лекцiй З н€lвЧilЛьниx.ци(

I{ayкoBo-Пe.цaгoгiчними (н ayкoви ми)
пpaцiвника:rли вiдпoвiДнoi спецiaл
П1.цгoToBки зa oсI{oBI{иM МlcЦеМ
( МIII1MaJIЬIIии B1ДсoToк Bи

I{aBч€lЛЬниМ пЛaнoМ к1лЬкoсT1

)циI

Й

шl

IЛlн

ffi'
я9щ

*
rl 1

щ t,,
hl {I Yahi

Г oлo в сt eкcnep mн oi кoлricit,

rщJsЕ
sЪ
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1) якi М€lIоTЬ Ira}кoBий cTyпiнЬ тaJaбo BчеIIе
зBaI{ня (лo 6 веprсня2019 P.Для
IIoчaTкoBoгo piвня з ypaхyBallняМ
пе.цaгoгiчних пpaцiвникiв, якi МaIoTЬ виЩУ
кaтегopiro)

50 100 +50

2) якl МilIоTЬ IIayкoBии сTyПlнЬ Дoктopa нa}к
aбo вчене зBaння пpoфесopa

10 26,9 +I6,9

3) якi мaloть нayкoвий стyпiнь.цoкTopa нayк Ta
BчеIIе ЗBaння

5. Пpoведення лекцiй з l{aBЧilЛЬних дисциплiн,
щo зaбезпечyloTЬ фopмyвaння пpoфeсiйних
кoМПеTrнTнoстей, нayкoBo-IIeдaгoгiuними
(нayкoвими) пpaцiвникaми' якi с визнaними
пpoфeсioнaлaМи з дoсвiдoм poбoTи зa фaхoм
(мiнiмa.шьний вiДсoток визнaченoi
IIaBчilлЬниМ Плal{oМ кiлькoотi гoДин) :

1) ДoслiДницькoi, yпpaвлiнськoi, iннoвaцiйнoi
aбо твopuoТ poбoти зa фaхом

2\ ПpaкTиЧнoi poбoти зa фaxoм 10 100 +90
6. Пpoведення лeкцiй, ПpaкTичI{их,

семiнapськиx Ta лaбopaтopних зaIIяTЬ,
з.цiйснення нayкoBoГo кеpiвництвa
кypсoBиМи' ДиПЛoМними poбoтaми
(пpoeктaми), дисеpтaцiйними
.цoслiДженняМи нayкoBo-Педaгoгiuними
(нayкoвими) пpaцiвн vlКaNt:l\ piвень нayкoвoi
тa пpoфeсiйноi aктивнoстi кoжнoгo з якиx
зaсвiдuyетЬся Bикoнaнн;IМ зa oстaннi п'яdЬ
poкiв не Меншr TpЬox yMoB, зilзнaчених y
пyнктi 5 пpимiтoк

Пyнкти
1-16

пyнктy 6
пpимiтoк

100

Haявнiсть BиIIycкoBoi кaфедpи iз
спецiальнoТ (фaхoвoi) пiдгoтoвки, якy
oчoЛюс фaхiвець вiдпoвiднoТ aбo
спopiдненoТ нayкoвo-педaгoгiuнoi
спеЦiaльнoстi пiДгoтoвки :

1 ) з нayкoBиМ сTyпеI{еM ДoкTopa нayк Ta
BЧениM ЗBaI{няМ

2\ з нayкoBиM сTyПенеМ Ta BЧеIIиМ зBaI{няМ

3) з нaукoBиМ сTYIIенеМ aбo вченим ЗBaIIняМ + +
8. Haявнiсть TpyДoBих дoгoвopiв (кoнтpaктiв) з

yоiмa нayкoвo-ПеДaгoгiчними пpaцiвникaМи
тaJaбo нaкaзiв пpo пpийняття iх нa poбoтy

+ +

TЕхнoЛoгIЧнI BиMoги
щoДo мaтеpiaльнo-технiчнoгo зaбeзПeчення
oсвiтньoiдiяльнoстi y сфеpi вищoi освiти

ЗaпouaткyBal{ня пpoBaД)кення oсвiтньoТ дiяльнoстi
I Зaбезпеченiсть пpимiщенIlяМи дЛЯ

IIpoBrДrння ЕIaBчaЛЬниx зaняTЬ Ta
кoнTpoJIЬHих зaхoдiв (кв. м нa 1

фaктиннoгo коI{TиI{ГеIITy сTy

зallвЛeнoГo oбсягy З YDax. нaBч

ffi
ff"п;т.
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2. Зaбезпеченiсть мyльтимедiйним
oблa.цнaнн ЯI'r' ДЛЯ oДнoчaснoГo
BикopисTaIIIIя B IIaBчaJIьних ayДитopiях
(мiнiмaльний вiДсoтoк кiлькoстi ayдитopiй)

30 a a  - t 1 -

J . Haявнiсть сoцia,тьнo-пoбyтoвоi
iнфpaстpyкTУpи:

l ) бiблioтеки' y ToMy числi ЧиTaJIЬнoгo З€rЛy + +
2\ IIyIIкT1B хapчYBaIIня + +
3) aкToBoГo Чи кoнЦеpTHoГo зaЛУ + +
4) оПoDTиBIIoГo зaлv + +
s) стaдioнy тal aбo спopTиBIIиx мaйдaнникrв + +
6) Mе.циЧнoГo пyIIкTy + +
4. Зaбезпеченiсть отy.Центiв гypтoжиTкoМ

(мiнiмaльний вi.цсoтoк пoтpеби)
70 100 +30

Пpoвaдження oсвiтньoi Дiяльнoстi
5. Зaбeзпeченiсть кoмп'IoTеpIIиMи poбо.rими

мiсцями, лaбopaтopiями, пoлiгoнaМи,
oблaДнaнняМ' yсTaTкyBaнI{ЯМ' неoбхiДними
.цЛя Bикoнaння IIaBЧaJIьниx плaнiв

+ + +

TЕxIIoЛoГIЧнI BиMoги
щoДo нaвчaЛьнo.МrToДичнoгo зaбезПeчення

oсвiтньоiдiяльнoстi y сфepi Bиrцoi освiти
ЗaпouaткyBaння пpoBa.цження oсвiтньoi дiяльнoстi

I Haявнiсть oПиcy oсвrтньot ПpoГpaМи + т
2. Haявнiсть нaBЧaJIЬIloгo ПЛaнy Ta

Пoяс}IIoB€lЛьнoТ зaписки .цo ньoГo
+ +

Пpoвaдження oсвiтньoi дiяльнoстi
a
J . Haявнicть poбouoi ПpoГpaMи з кorкнoТ i

IIaBчilлЬнoТ дисциплiни нaвчaЛЬнoГo ПЛaнy
+ +

4 . Haявнiсть кoМПЛeксy IIaBч€lЛЬнo-
МеTo.цичIloгo зaбезпеЧrння з кoхtнoТ
IIaBчaЛЬнoi дисциплiни IIaBч€lЛЬ}Ioгo ПЛaIIv

т +

5. Haявнiсть ПpoгpaМи ПpaкTичIIoТ пiдгoтовки,
poбoчих ПpoГpaM IIpaкTик

+ +

6. Зaбезпеченiсть стyДeнтiв нaвчaлЬниМи
мaтеpiaлaми з кoя<нoi нaвчaльнoi
Дисциплiни l{aBЧulлЬнoгo ПЛaнY

+ +

4 Haявнicть МеToДичних мaтеpiaлiв .цля
IIpoBеДення aтеотaцiТ з.цобyвaчiв

+ +

ПIo.Цo
TЕxHoЛoгIЧнI BиМoги

iнфоpпlaцiйнoгo зaбeзпечення oсвiтньoi
дiяльностi у сферi вищoi oсвiти

Зaпo.raткyвallня пpoBaДх{ення oовiтньoi,цiяльнocтi
1 Зaбезпеченiсть бiблioтеки вiтчизняниMи Ta

зaкop.ЦoнI{ими фaхoвими пеpioдиЧниМи
Bи.цaIIняМи вiДповiДнoгo aбo спopiдненoгo
прoфiлтo, B ToМy числi в еЛeкTpoll""ffi
вигляДi ,%фqKощ

не менпr 4-х
нaйменy-
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2. Haявнiсть ДoсTyIIy дo бaз,цaниx
пеpioдиuних нayкoBиХ BидaнЬ aнглiйськoro
МoBolo вiдпoвiднoгo aбо спopiдненoгo
пpoфiлro (допyскaеться спiльнe
кopисTyBaIIня 6aзaми кiлькoмa зaкJIa.цaMи
oсвiти)

т -г

Пpoвa.цження oсвiтньoi Дiяльнoстi
э . Haявнiсть oфiцiйнoгo вeб-сaйтy зaклa.цy

oсвiти, нa якoмy poзмiшенa ocнoBнa
iнфopмaцiя пpo йoгo Дiяльнiсть (стpyктypa,
лiцензii тa оepтифiкaTи IIpo aкpедитaцiтo,
oсвiтньo-нayкoвa/ видaвнlтнal aтестaцiйнa
,цiяльнiсть, IIaBчilльнi тa нayкoвi стpyктypнi
пiдpoздiли тa ik склaд, пеpелiк дисциплiн,
IIpaBиЛa пpийoмy, кoI{TaкTI{a iнфopмaцiя)

+

4. Haявнiсть еЛrкTpoннoГo pесypсy зaкJla,цy
oсвiти, який мiститЬ нaBчaJlЬнo-метoди.rнi
мaтеpiaли з IIaBЧaJ]ЬIIих Диоциплiн
IIaBч.lЛЬнoГo пЛaнy, B т.ч. B сиcтемi

ДистaнцiйнoГo нaBчaння (мiн.Yo IIaвЧ. Дисц)

50 77 +27

Гoлoвa eкспеpTIIo-i кoмiсii:

,цoКTop ПеДaГoГiЧниx нayк' П
ПpopекTop з нayкoBol
MелiтoпoЛЬськoГo Де
ПеДaгoгiчI{oГo yl{i
iменi Бoгдaнa Xмeльниц

Члeн eксПepTнoi кoмiсii:
Кaн.циДaT IIеДaгoгlчних нayк' .ц

Л.Io. Moскaльoвa

зaBi.цyBaч кaф едpи ПeДaГoГiки
1 сoц1zшьнo1 poooTи
ЧеpнiвецЬкoГo нaцioн€LJIЬI{oГo yнiвеpсиTеTy
iменi Iopiя Федькoвиua

oзнaйoмЛений:
Pектoр ДBHЗ <<foнбaськ
{еpясaвний педaгoгiЧни

<<2I>> кBiTня 2018 p.

I.M. Петpюк

Oмельченко
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