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висновок
експертно1 комкй* Мнпстерства освгги i науки Укра'ши 

за результатами проведения первинно'! акредитацшно! експертизи
з пщготовки бакалавр1в напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 

га луз! знань 0102 «<Шзичне виховання, спорт i здоров’я людини» у Луцькому 
б!отехн!чному шститу п  ПВНЗ «М1жнародний науково-тсхшчний ушверситет iMeHi

академжа Юр1я Бугая»

Зпдно Закошв Укра'ши «Про освггу» та «Про вищу освИу», Положения про 
акредитащю вищих навчальних заклад1в i спещальностей у вищих навчальних закладах i 
вищих професшних училищах, затвердженого Постановою Кабшету MimcTpiB Украши вщ 
9 серпня 2001 року № 978, Державних вимог до акредитацй напряму пщготовки, 
спещальносД та вищого навчального закладу, затверджених наказом Мшютерства освгги i 
науки, молод1 та спорту Укра'ши вщ 13.06.2012 р. № 689 та наказу МЫстерства освгги i 
науки Укра'ши вщ 12 червня 2017 р. №1113-А «Про проведения акредитацшно! експертизи» 
експертною KOMicieio у склад1:

Харченка Олександра Висторовича, завщувача кафедри медико-б1олопчних 
дисципл1н i ф1зичного виховання Полтавського нац1онального педагопчного ун!верситету 
iMeHi В.Г.Короленка, доктора медичних наук, професора -  головы комки;

Глиняно! Оксани Олександр1вни, доцента кафедри бюбезпеки i здоров’я людини 
Нац1онального техн1чного ун1верситету Укра'ши «Ки1вського полНехшчного шституту 
iMeHi 1горя CiKopcbKoro», кандидата наук з ф1зичного виховання i спорту -  члена комки,

в перюд з 21 червня по 23 червня 2017 р. розглянула подаш матер1али та 
безпосередньо на Micpi провела акредитац1йну експертизу спроможносН Луцького 
б1отехн1чного 1нституту ПВНЗ «М1жнародний науково-техн1чний ун!верситет iMeHi 
aкaдeмiкa Юр1я Бугая» щодо зд1йснення пщготовки бакалавр1в з галуз1 знань 0102 «Сйзичне 
виховання, спорт i здоров’я людини» напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 
(первинна акредитащя) за такими напрямами:

- пщтвердження достов1рност1 1нформацн, подано! Луцьким бютехшчним 
iHCTHTyTOM ПВНЗ «Miжнapoдний науково-техн1чний ун1верситет iMeHi академша Юр1я 
Бугая» разом i3 заявою у зв’язку з проведениям первинно! акредитацшно! експертизи 
п!дготовки бакалавр1в напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини»;

- вщповщшсть навчально-методичного, кадрового та матер1ально-техн!чного 
забезпечення напряму пщготовки вимогам чинного законодавства, у т.ч. Лщензшним 
умовам провадження осв1тньо! д1яльносН у сфер1 вищо! осв1ти (затверджен1 Постановою 
Кабшету MimcipiB вщ 30.12.2015 р. №1187), KpiM кадрового забезпечення освИньо! 
д1яльносН;

- вщповщшсть акредитацшним вимогам щодо пщготовки бакалавр1в.

1. УСТАНОВЧ1 ДОКУМЕНТЫ ЛУЦЬКОГО БЮТЕХН1ЧНОГО ШСТИТУТУ 
ПВНЗ «М1ЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХН1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТ IMEHI

АКАДЕМ1КА ЮР1Я БУГАЯ»
Основними установчими документами, яю забезпечують умови д1яльносП Луцького 

б1отехн1чного шституту ПВНЗ «М1жнародний науково-техн1чний ун!верситет iMeHi
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академша lOpia Бугая» е:
1. Протокол загальних 36opiB (засновниюв) № 1 вщ 16.05.2011 р. про реоргашзащю 

ЗАТ «М1жнародний науково-техн1чний ун1верситет iMeHi академ1ка Юр1я Бугая» у ПВНЗ 
«Мтжнародний науково-техн1чний ун1верситет iMeHi академша K)pia Бугая».

2. Наказ № 8А вщ 6 червня 2012 року про реоргашзащю ЗАТ «Млжнародний науково- 
техн1чний ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая» у ПВНЗ «К^жнародний науково- 
техшчний ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая».

3. Статут ПВНЗ МНТУ (в новш редакцп), прийнятий Загальними зборами учаснюав 
ПВНЗ МНТУ вщ 16 травня 2011 року, протокол № 1, затверджений Мшктерством освИи i 
науки, молод! та спорту Украши в установленому порядку. Нова редакщя Статуту пройшла 
Державну реестрацпо в Шевченювськш районнш у MicTi Киев! державнш адмшютрацп 
06.06.2012 року за № 10741450000042572.

4. Положения про вщокремлений структурний пщроздш Луцький бютехшчний 
1нститут ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi академша lOpifl Бугая».

5. Виписка з Сдиного державного реестру юридичних oci6 та ф!зичних oci6- 
пщприемщв Луцький бютехшчний шститут Приватного вищого начального закладу 
«М1жнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая» вщ 
125.05.2015 року.

6. Довщка з Сдиного державного реестру пщприемств та оргашзацш Укра!'ни (cepin 
АА № 611571 вщ 05.07.2012 року).

7. Догов1р оренди примщення вщ 16.05.2016 року (3926 м ).
8. Д опш р оренди примпцення гуртожитку вщ 16.05.2016 року (896 м ).

Р1шенням ЗАТ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi академша Юр1я 
Бугая» № 8-А в!д 06 червня 2012 року Луцький бютехшчний шститут ЗАТ «М1жнародний 
науково-техшчний ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая» змшив назву на вщокремлений 
структурний пщроздш Луцький бютехшчний iHCTHTyr ПВНЗ «М1жнародний науково- 
техн!чний ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая» (ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ»).

Положения про ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» затверджено протоколом № 1 загальних 
36opiB учасниюв ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний ушверситет iMeHi академша 
lOpin Бугая» 06.06.2012 року.

Лiцeнзiя на право надання освИшх послуг, переоформлена вщповщно до наказу 
М1шстерства освНи i науки Украши «Про переоформления лщензш» № 92-л вщ 
11.05.2017р., знаходиться на офщшному сайта МОН Украши.

Наказом Мшютерства освгги i науки Украши «Про лщензування освНньо! 
д!яльноста» вщ 31.05.16 р. № 1156л, за рпненням лщензшно! ком ки МОН Украши, згщно 
заяви iHCTHiyry, щодо розподшу лщензованого обсягу м!ж базовим ушверситетом та 
вщокремленими структурними пщроздшами, лщензований обсяг набору студентав 
встановлений для напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 20 oci6 денно! форми 
навчання.

Висновок. Надана тформащя ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» до Мшстерства oceimu i 
науки Укрални е docmoeipnoio.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТ1В

Формування контингенту студентав напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я 
людини» здшснюеться вщповщно до встановленого лщензшного обсягу 20 oci6 денно! 
форми навчання.

Г олова експертно!
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Навчання бакалавр!в напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» здшснюеться 
на умовах контракту, за кошти ф1зичних та юридичних oci6. Прийом студенев не 
перевищуе л1цензован1 обсяги прийому.

Контингент студенев ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ», зокрема, бакалавр1в напряму 
пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» формуеться вщповщно до виконання умов 
л1цензування й обсяпв прийому. Складовими процесу формування контингенту студенив е: 
високояюсний в1дб!р абйур1ент1в до ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» через розгалужену мережу 
базових середшх шкш, л1це1в, пмназш, коледж1в, техн1кум1в; проведения виступ1в та лекцш 
у шкшьних закладах осв1ти, метою яких е ознайомлення учшв старших клашв репону з 
майбутньою профешею; створення робочих груп, як1 вшжджають в райони Волинсько! та 
шших областей, беруть участь у «Ярмарках професш»; розробка рекламно-1нформац1йних 
брошур, лиспвок та мультимедшних презентац1й; 1нформац1я щодо правил прийому в 
шститут, яка доводиться до населения через засоби масово! шформацп, за допомогою сайту 
шституту: http://www.lbi.lutsk.ua., у сощальних мережах; пщтримання постшних контакте з 
кер1вниками вищих навчальних заклад1в I-II р1вшв акредитацп, в яких проводиться 
подготовка студенив за спор!дненими спец1альностями, укладання угод про сшвпрацю i3 
загальноосв1тн1ми школами, л!цеями, пмназ!ями, коледжами, техн1кумами при проведенш 
профор1ентац!йно1 роботи.

Важливим елементом профор1ентацшно1 роботи по залученню a6iTypieHTiB е 
проведения «Дн1в вщкритих дверей» у ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ», на яш запрошуються 
випускники шкш, техшкум1в, училищ, батьки a6iTypieHTiB та Bci бaжaючi для ознайомлення 
a6hypieHTiB i3 матер1ально-техн1чною базою ун1верситету.

Результата самоанал1зу формування як!сного складу студенив, профор1ентащйно! 
роботи, план1в прийому показують, що Ha6ip студенив до ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» 
вщповщае нормативним i законодавчим вимогам, проф1лю навчального закладу i потребам 
репону.

За напрямом пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» навчаються:

1 курс -  18 студенив денно!' форми навчання;

2 курс -  15 студенив денно! форми навчання;

3 курс -  17 студенив денно! форми навчання;

4 курс -  18 студенив денно! форми навчання.

Загалом, показники формування контингенту студенив за напрямом пщготовки 
.010203 «Здоров’я людини» навчаються в ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» пщтверджують 
вщповщшсть лщензованому обсягу, що доводить його доцшьшсть.

Показники формування контингенту студенив напряму пщготовки 
6.010203 «Здоров’я людини» подано в таблищ 1.

http://www.lbi.lutsk.ua
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Таблиця 1

П О К А ЗН И К И  Ф О РМ У ВА Н Н Я  К О Н ТИ Н ГЕН ТУ  СТУДЕНТ1В  
Л уцького бю техш чного ш ституту П ВН З «М тжнародний науково-техш чний уш верситет iMeHi академ ж а Ю р 1я Бугая»  

напряму пщготовки 6.010203 «Здоров'я лю дини», спещ альносИ 227 «Ф1зична реабтлптащя»
№ Показник

Роки
п/п 2012 piK 2013 piK 2014 piK 2015 piK 2016 piK*

1 2 3 4 5 6 7
1. Шцензований обсяг пщготовки (oci6) Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна

20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
2. Прийнято на навчання, всього 

oci6 20 19 18 15 18

-в т.ч. за держзамовленням:
- нагороджених медалями, або 
тих, що отримали диплом з 
вщзнакою

1 2 1

- таких, яю пройшли
довгострокову
пщготовку i профор1ентац1ю
- зарахованих на пшьгових 
умовах; з якими укладен1 
договори на пщготовку

3- Подано заяв на одне мюце 2 3 3 2 4
4. Конкурс a6iiypieHTiB на мюця 

держзамовлення
5. Кшьк1сть випускниюв ВИЗ I-II 

piBHie акредитац1\-, прийнятих 
на скорочений термш навчання

2 1 2 2

эелшом галузеи та специальностей, за якими 
здшснюеться шдготовка здобувач1в вищо!' освНи», затвердженим постановою Кабшету MimcTpie Украши в!д 29 кв!тня 2015 р. № 266.

Харченко О.В.
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Висновок. У результатi nepeeipm експертною комтею встановлено, що ВСП ЛБ1 
ПВНЗ «МНТУ» за напрямом тдготовки 6.010203 «Здоров’я людини» zcuiyei знанъ 0102 
«Фгзичне виховання, спорт i здоров 'я людини» оргатзацгя прийому студентгв 
здтснюетъся eidnoeidno до чинного законодавства Украти. Формування контингенту 
студентгв здтснюетъся eidnoeidno до встановлених акредитацтних вимог.

3. ОРГАН13АЦ1ЙНЕ ТА НАВЧАЛЫЮ-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
П1ДГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В

У ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» у наявносп представлен! осв^ньо-квашфшацшна 
характеристика (ОКХ), освггньо-професшна програма (ОПП) та засоби д1агностики якост! 
вищо! освИи. На пщстав! цих документе був розроблений навчальний план для напряму 
пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини». Документа належним чином затверджен1 та 
введен! в дно.

Зм!ст вар!ативних частин ОКХ, ОПП, 3aco6ie д!агности якост! вищо!' освИи та 
навчального плану напряму тдготовки 6.010203 «Здоров’я людини» вщповщають 
встановленим вимогам Мшютерства освИи i науки Укра'ши.

Bn6ipKOBi дисципл!ни навчального плану за змютом вщповщають напряму 
подготовки 6.010203 «Здоров’я людини» та р1вню подготовки бакалавр!в.

Навчально-методичн! комплекси дисциплш (НМКД) включають: навчальн!
програми, робоч! навчальн! програми дисципл!н, витяг з навчального плану про розподш 
годин на дисцишнну, плани семшарських i практичних занять, завдання для самостшно! 
робота студенНв, методичн! розробки для виконання самостшно! робота студент!в, 
тематику контрольних i курсових po6iT, методичн! вказ!вки для виконання курсових po6iT i 
пакета комплексних контрольних po6iT (ККР). У НМКД входять тестов! завдання для 
поточного i пщсумкового контролю знань студенНв, критерп оцшювання знань та вм!нь 
студенНв, що вщображаються в робочих навчальних програмах дисципл!н.

У НМКД профшюючих дисципл!н включен! також наскр!зна програма практики та 
робоч! програми виробничо! практики. Для методичного забезпечення державно! атестацй 
розроблено засоби д!агностики знань студешзв.

НМКД розроблен! кафедрою здоров’я людини. Навчальна програма i робоча 
навчальна програма схвалена на засщанш кафедри здоров’я людини.

y c i комплекта методичних матер!ал!в щор!чно переглядаються, пщтверджуються 
або коригуються. Зм!ст навчання вщповщае акредитац!йним вимогам та забезпечуеться на 
достатньому piBHi.

Для напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» у наявност! е комплекси 
методичного забезпечення з циюйв гумаштарно! та соц!ально-економ!чно! пщготовки, 
математично! та природничо-науково! пщготовки, професшно! та практично! пщготовки.

Обсяг дисциплш вим!рюеться в кредитах, а змют програм пщготовки вюпочае 
модул!, вивчення кожного з яких завершуеться зр!зом знань, як! поеднан! за ознакою 
вщповщност! певному навчальному об'екту згщно з осв!тньо-квал!ф!кац!йною 
характеристикою та освНньо-професшною програмою. 3 01.09.2015 року обсяг одного 
кредиту становить навчальних 30 годин.

Для ефективного управлшня i контролю за навчально-виховним процесом вщдш

Г олова експертно! KOMicii Харченко О.В.
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навчально-оргашзацшно! робота разом з кафедрою здоров’я людини розробляють 
семестров! графши навчально! робота. 1х наявшсть дае можливють постшно контролювати 
роботу кафедр, викладач1в з метою своечасносп видач1 завдань студентам, виявлення 
вщхилення вщ графжа проведения занять i термшово усувати недол!ки, слщкувати за 
дотриманням TepMiHiB складання студентами ycix вид1в навчальних завдань. 3 шшого боку, 
pi графши мають i виховне значения, бо сприяють формуванню у студенпв оргашзованосп, 
самостшносн, шпцативносп, привчають ix до систематично! робота, дозволяють робити 
висновки i узагальнення щодо свое!' навчально! робота, там самим шдвшцуючи почуття 
вщповщальносп за не!.

Використовуеться система облшу ycniniHOCTi та визначення рейтингу студенпв. 
Запровадження та функцюнування в шституп шформацшно! системи «ПС-Студент» 
дозволяе оперативно обробляти шформацпо з цих питань i робить Г! доступною для ecix 
вщповщних структурних пщроздшв, кер1вництва факультету та шституту. Це дозволяе 
забезпечувати щотижневий та семестровий контроль за виконанням навчальних плашв та 
усшшшстю студенпв.

Викладацький склад ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» як складова частина структури 
управлшня i контролю за навчально-виховним процесом достатньою Mipoio волод1е 
прогресивними методами навчання i контролю знань студенпв.

Згщно i3 запланованими в шституп заходами викладач! беруть участь у подалыному 
удосконаленн1 та модершзацн бази навчально-методичних MaTepianiB з ycix дисциплш 
напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини» щодо створення i систематичного 
оновлення таких баз.

У ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» налагоджена система пщготовки методичних розробок, 
CTBopeHi i поспйно поновлюються !х фонди, вживаються заходи щодо ефективносп 
використання методичних MaTepianiB i noci6HHKiB. Щор1чно кафедри складають на 
навчальний piK плани пщготовки рукопиав навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу, яю в1дображаються в загальному nnaHi пщготовки фaxiвцiв шституту 
та видання навчально-методично! лИератури.

У 2016/2017 навчальному рощ прийом студенпв здшснювався за освИньо- 
профес1йною програмою бакалавра спец1альносп 227 «Ф1зична реабштащя». Навчальний 
план складено в1дповщно до вимог Закону Украши «Про вищу освИу».

Висновок. Експертна комшя зазначае, що оргашзацшне та навчапъно-методичне 
забезпечення тдготовки бакалавргв напряму тдготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 
eidnoeidae встановленим акредитацтним вымогая.

Кадрове забезпечення пщготовки фах1вщв з напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я 
людини» в ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» перев1рено за офщшними документами: особовими 
справами, трудовими книжками, наказами про призначення на посади науково- 
педагоПчного персоналу.

Кафедра здоров’я людини нараховуе 9 oci6 (з них 7 викладач1в працюють за 
основним мюцем робота): 5 -  кандидапв наук, доценпв, 4 викладач! без наукового ступеня 
та вченого звания, з них за основним мюцем робота: 3 кандидата наук, доцента та 
4 викладач1 без науков

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЩГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В

Харченко О.В.
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У шдготовщ фах1вщв напряму подготовки 6.010203 «Здоров’я людини» беруть 
участь викладач1 практично ycix кафедр ВСП ЛБ1ПВНЗ «МЫТУ».

Частка науково-педагопчних пращвниюв з науковим ступенем та вченим званиям, 
яю забезпечують викладання лекцшних годин соц1ально-гуман1тарного циклу дисциплш 
навчального плану для напряму подготовки 6.010203 «Здоров’я людини» становить 87,2% 
вод загально'1 кшькосп лекцшних годин, з них працюють у навчальному зающщ за 
основним мюцем робота 61,7%;

частка науково-педагопчних пращвниюв з науковими ступенями та вченими 
званиями, яю забезпечують викладання лекцшних годин фундаментальних дисциплш 
навчального плану для напряму гпдготовки 6.010203 «Здоров’я людини» становить 75,8% 
вщ загально! кшькосп лекцшних годин. 3 них 1 -  доктор наук, професор (35,3%), а також 
51,5% викладач1в працюють у навчальному заклад1 за основним мюцем робота;

частка науково-педагопчних прац1вник1в з науковими ступенями та вченими 
званиями, яю забезпечують викладання лекцшних годин фахових дисциплш навчального 
плану для напряму подготовки 6.010203 «Здоров’я людини» становить 79,4% вщ загально! 
кшькосп лекцшних годин. 3 них 1 -  доктор наук, професори (14,7%), а також 89,1% 
викладач1в працюють у навчальному заклад1 за основним мюцем робота.

Кафедру здоров’я людини очолюе кандидат медичних наук Микитенко Дмитро 
Олександрович. У 2005 рощ вона закшчив Нащональний медичний ушверситет гмеш
О.О.Богомольця за спещальшстю «лжувальна справа» та здобув квал1фшащю л1каря. 
Захистив кандидатську дисертацда на тему: «Значения пол1морф1зм1в
метилентетрагщрофолатредуктази для розвитку патологи ваптних i/або плода», за 
спещальшстю 03.00.15 -  Генетика. Науково-педагопчний стаж 12 роюв. Автор та сшвавтор 
17 науково-методичних праць (монографЙ, науков1 статт1, тези доповщей, навчальш 
пос1бники).

Кафедру здоров’я людини повшстю укомплектовано науково-педагопчними 
кадрами з досвщом науково-дослщно'1 та педагопчно!' робота вщповщно до фактичного 
навчального навантаження. Базова освпа та спрямован1сть науково!' робота ecix викладач1в 
вщповщае профшю дисциплш, що викладаються.

Професорсько-викладацысий склад кафедри здоров’я людини забезпечуе сучасн1 
умови навчання i досл1дницько1 робота студенпв.

К1льюсть дисципл1н, як1 викладае кожний лектор, не перевищуе 5, а загальна 
кшькють лекц1йних годин не перевищуе 190 (за вимогами -  не бшыне 250).

Пщвищення квал1фшаци викладач1в проводиться вщповщно до плану пщвищення 
квал1ф1кацЙ ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ». Пропозшщ до плану стажування складаються 
кафедрами. На \'х пщстав1 щор1чно складаеться та затверджуеться план-графк пщвищення 
квал1ф1кацп викладачами 1нституту. Кожний викладач 1нституту проходить пщвищення 
квашфкацп один раз у 5 роюв. Згщно з зазначеним планом-граф1ком бшыне 20% 
викладач1в пщвищують свою квал1фкацйо, здеб1льшого шляхом стажування. Проведения 
викладачами стажування на пщприемствах i в державних установах, у провщних вищих 
навчальних закладах та науково-дослщницьких шстатутах дае 1м змогу оволодйи знаниями 
i навичками для подальшого i'x впровадження у навчальний процес, що, в свою чергу, 
позитивно впливае на якюний р1вень пщготовки фах1вщв.

Висновок. Кадрове забезпечення тдготовки бакалавр1в напряму тдготовки

Харченко О.В.
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6.010203 «Здоров ’я людини» eidnoeidae акредитацшним вимогам.

5. НАУКОВА ДШЛЫПСТЬ

ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» проводить наукову д1яльшсть у галуз1 знань 0102 «Ф1зичне 
виховання, спорт i здоров’я людини» за наступними напрямами: участь студенев i 
викладач1в у м1жнародних науково-практичних конференц1ях, проведения наукових 
дослщжень у галуз1 знань 0102 «Ф1зичне виховання, спорт i здоров’я людини», участь 
студент1в i викладач1в у пщготовщ та проведенн1 щор1чних М1жнародних науково- 
практичних конференцШ пам’яЛ академ1ка Юр1я Бугая, на баз1 ПВНЗ «М1жнародний 
науково-техн1чний ун1верситет iMem академ1ка Юр1я Бугая», пщготовка, обробка та випуск 
статей, наукових робН у зб1рнику наукових праць «Вюник МНТУ».

До найвагом!шого доробку викладач1в кафедри здоров’я людини належать таю 
публжацй:

1. Микитенко Д. О. Формування фенотипу лшарсько!' резистентности теор1я, 
методолог1я та прогноз/[Монограф1я] П1д заг. ред. д.мед.н. B.G. Чешука.- Херсон, 
вид-во: ПП Вишемирський, 2013.-384 с.

2. Микитенко Д. О. Анал1тичш принципи та технологи ф1зично1 терапй в акушерств1 
та гшекологн/ Д. О. Микитенко / Юпшчна 61ох1м1я : [пщручник] / за заг. ред. Г. Г. 
Луньово'й -  К.: Атпса, 2013 -  1156 [114-164] с.

3. Пант1к В.В. Планування навчально! робота з ф1зично! культури в школах I—III 
ступешв : навч. noci6.- Луцьк : Надстир’я, 2012. -  364 с.

4. Сал1вон О.О.Коригувальна пмнастика: навчальний поДбник. К. : МНТУ, 2013. -

5. П антк В.В. Сучасн1 технологи викладання спортивних дисциплш : навч. ПоДб. —  
Луцьк : ВНУ iM. ЛеД Укра'шки, 2 0 1 4 .- 132 с.

Висновок. Наукова д1ялыпсть кафедри здоров ’я людини сприяе якгснш тдготовцг 
фахгвщв с невгд’емною складовою навчалъного процесу бакалавр1в напряму тдготовки
6.010203 «Здоров ’я людини».

нащонального законодавства Украши в галуз1 освИи, керуючись вщповщними 
м1жнародними i регюнальними документами, виробленими в рамках реагпзацп завдань 
Болонського процесу. Стратег1чний курс шституту на 1нтеграц1ю до загальноевропейського 
простору вищо1 осв1ти обумовив прюритетш напрями м1жнародно\' дшльносД МНТУ:

- розробка, участь та орган1зац1йне забезпечення проеюпв транс’европейського 
сп]вроб1тництва, нац1лених на розвиток, вдосконалення та впровадження нових напрям1в 
академ1чно1 д1яльност1, що вщповщають потребам сусп1льства в процеД глобал1зац1‘1, 
розробку механ1зм1в оц1нки та шдвигцення якосД освИи i т.п.;

- орган1зац1йне забезпечення м1жнародного наукового сшвробшшцтва, сприяння 
участ1 фах1вц1в ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» в м1жнародних дослщницьких проектах, наукових 
конференц1ях, орган1зац1я шдвищення квал1ф1кацй’ викладацького складу 1нституту завдяки 
участ1 у дослщницьких стажуваннях i т.п.;

- просвНницька та культурно-освИня д1яльн1сть, нац1лена на пропаганду щей
евроштеграцн, пошире ' J ‘ ' “ ix шституцш;

54 с.

6. М1ЖНАРОДН1 ЗВ’ЯЗКИ

У свош м1жнародн1й д1яльност1 ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» д1е в пол1

Харченко О.В.
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- пошук фонд!в, enoHeopiB, благодшних оргашзацш, яю потенцшно можуть надати 
будь-яку допомогу шституту;

- визнання та нострифпсащя документа про освггу.
Важливим напрямом в м!жнароднш дАяльноеп ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» е участь у 

проведены! ццдйчних КЛжнародних науково-практичних конференцш, присвячених 
проблемам розвитку вищо! освгги в Украпп в контекст! Болонського процесу, 
вдосконалення та впровадження нових напрям!в академ!чно! д!яльност!, що вщповщають 
потребам глобал!зованого суспшьства, розробки механ!зм!в оц!нки та шдвшцення якост! 
осв!ти, а також актуальным проблемам економ!чного вщродження Украши.

Викладач! кафедри брали участь у таких м!жнародних конференц!ях:
X М!жнародна науково-практична конференц!я «Пр!оритети науково-техн!чного 

розвитку: проблемы та мехашзми реал!зац!!‘», Кшв, 2013 р.
XVII М!жнародна науково-практична конференц!я «Проблемы та перспективы 

розвитку науки на початку третьего тисячол!ття в кра'шах СНД», Переяслав-Хмельницький,
2013 р.

XIX М1жнародна науково-практична конференц1я «Проблемы та перспективы 
розвитку науки на початку третього тисячол!ття у кра'шах СНД», Переяслав-Хмельницький,
2014 р.

М!жнародна наукова конференщя „Ф!зична активн!сть i оздоровления у формуванш 
стану здоров’я сусп!льства”, Полыца.

VIII М!жнародна науково-практична конференц!я “ В!дродження i наука без 
кордошв - 2013”, Польша,2013 р.

VII М!жнародна науково-практична конференщя молодых учених, асшранта, 
здобувач!в «Сучасн! проблемы перспективы розвитку облку, анал!зу i контролю в умовах 
глобагазаци економ!ки», Луцький нац!ональний техн!чний ун!верситет, м.Луцьк, 2016 рш.

XXI М1жнародна науково-практична конференщя молодых вчених 
Свроштеграцшний виб!р УкраГни та проблемы макроеконом!ки, Ун!верситет !меш 
Альфреда Нобеля, м.Дншро, 2016 рис.

Висновок. У свош м1жнароднш dimmocmi ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» спрямовуетъся 
на ттеграцт до загалъноевропейсъкого простору вищо\ oceimu, вдосконалення та 
впровадження нових напрямтв академ1чно1 дгялъностг, що eidnoeidaiomb потребам 
суспшьства в процеа глобалгзаци, розробки мехатзм1в тдвищення якост1 та п оцтки 
тощо.

7. МАТЕР1АЛЬНО-ТЕХН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В

Експертна ком!с!я перев!рила ориг!нали документе, яю засв1дчують право на 
використання навчальних прим!щень !нституту.

Загальна площа буд!вель, на яких розташований шститут, становить 4822 м , bci 
площ1 орендоваш (у т.ч. гуртожиток -  896 м ). Площа навчальних примщень -  2976 м . 
Площа навчально-лабораторних примщень, яка припадае на одного студента денно!' форми 
навчання з урахування коеф!ц1енту 0,2 для заочно! форми, складае 3,9 м .

Таким чином, загальний стан навчального корпусу та гуртожитку !нституту 
вщповщае сан1тарно-техн!чним нормам i забезпечуе належн! умови для зд!йснення 
навчального процесу.

Харченко О.В.
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Техшчний стан кабшеПв кафедри здоров’я людини цшком вщповщае своему 
призначенню та вимогам навчального плану i програмам напряму тдготовки 6.010203 
«Здоров’я людини», повною м1рою забезпечують практичну подготовку фах1вц1в шляхом 
виконання передбачених навчальними програмами практичних занять. Створеш належн1 
умови для виконання студентами курсового проектування з використанням комп'ютерно! 
техшки. Для яюсно! пщготовки фах1вщв шститут мае шформацшно-обчислювальний 
центр, у склад1 якого е три комп’ютерних класи.

Загальна кшыасть ПК в шституй 49 одиниць, яю об’еднаш в едину мережу. Все це 
позитивно впливае на яшсть пщготовки студентами шдивщуальних завдань та курсових 
робгг.

Лекц1йн1 заняття проводяться в потокових аудитор1ях. Застосовуються лекц1йн1 
проектори та мультимедшш системи. На думку KOMicii, бажано зб1льшити кшыасть 
мультимедшних проектор1в, що пщвищить яюсть проведения лекцшних та сем1нарських 
занять.

Проводиться цтеспрямована робота з постшного поповнення та оновлення наивно! 
матер1ально-техшчно! бази.

У подальшому доцшьно продовжити роботу з оснащения спещагйзованих каб1нет1в 
новим обладнанням та новггньою комп’ютерною техшкою.

Висновок. MamepicuibHo-mexHiHHa база ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» забезпечуе умови 
для проведения теоретичных, практичних та тдив1дуальних занять та eidnoeidae 
нормативам та вимогам акредитаци щодо тдготовки студентгв напряму тдготовки
б. 010203 «Здоров ’я людини».

Основним джерелом шформацшного забезпечення шституту е б1блютека, фонд яко! 
сформовано згщно з потребами навчального процесу та у вщповщносП з вимогами 
сучасно! вищоУ школи, що забезпечуе систематичне та яюсне шформацшне-б1блюграф1чне 
обслуговування студент1в та викладач1в.

В 6i6nioTeni ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» створений електронний каталог наявних 
фощцв навчально!' та науково! лИератури, формуеться фонд електронних пщручник1в i 
пос1бник1в, доступних на внутр1шньому сайт1 1нституту. Студента 1нституту мають повну 
можливють користуватися послугами б1бл1отеки, в як1й для дього створен1 належш умови. 
Забезпечен1сть студенПв пщручниками, навчальними поЛбниками становить 100 %.

Електронний каталог е одним i3 головних шформацшних pecypciB б1бл10теки i 
складовою частиною в1ртуального обслуговування, оск1льки дозволяе користувачам 
комфортно й оперативно отримувати максимально повну 1нформацда про документа 
традицшного (паперового) фонду i матер1али в електронному вигляд1.

Б1бл1отека постшно працюе над створенням повнотекстово\’ електронно! 
1нформац1йно1 бази, а також розмщенням и в локальн1й мереж1 та оргашзащею доступу до 
не! користувач1в через ун1ф1кований 1нтерфейс.

На кафедр1 здоров’я людини сформовано електронний навчальний комплекс, який 
включае електронн1 вар1анти робочих навчальних програм, методичних рекомендацш до 
вивчення дисципл1н, лекц1йних матер1ал1в, рекомендовано! л1тератури, контрольних 
питань.

8 .1НФОРМАЦ1ЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЩГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В

Харченко О.В.
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KpiM того, бiблioтeкa та кафедра здоров’я людини отримують 6 фахових 
перюдичних видань, що забезпечуе оперативну шформовашсть студента та викладач1в 
новими надходженнями. На друге швр1ччя 2017 року здшснена передплата на науково- 
техшчш журнали «Ф1зичне виховання, спорт i культура здоров’я у сучасному сусп1льств1», 
«Спортивна медицина», що пщтверджено вщповщними фшансовими документами.

Студента мають Bci можливост1 для шдивщуально! робота з методичними, 
техшчними та комп'ютерними засобами навчання, що досягаеться достатньою кшькютю 
методично!' л1тератури, яка видаеться безпосередньо ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ», та значним 
розширенням за останш роки комп'ютерноГ бази. Студента мають вшьний доступ до 
1нтернет через систему Wi-Fi.

Висновок. Р'тенъ тформацтного забезпечення бакалавргв за напрямом тдготовки
6.010203 «Здоров’я людини» eidnoeidae акредитацшним вимогам.

Показники ycniumocTi
ОсвИня д1яльшсть шституту з пщготовки бакалавр1в напряму подготовки

6.010203 «Здоров’я людини» здшснюеться у повнш вщповщносН з навчальним планом.
Результата контролю знань за наслщками екзаменацшних сесш свщчать, що

студентам надаеться достатнш р1вень теоретичних знань i практичних навичок зпдно з 
дисциплшами навчального плану.

Показники ycniniHocTi студент1в денно! форми навчання за результатами 
екзаменацшних cecift становили: для циклу природничо-науково! пщготовки: абсолютна 
усшшшсть складае 100,0%, а якють навчання 60,0%; для циклу професшно! та практично! 
пщготовки: абсолютна усшшшсть складае 100,0%, а яюсть навчання 72,4%.

Для пщсумкового контролю знань студент1в викладач! мають Bci необхщш 
матер1али: контрольн1 питания, тести, екзаменацшш б1лети, критерп оц1нювання знань.

Експерти ознайомилися з матер1алами щодо результата виконання студентами 
комплексних контрольних робИ пщ час самоанал1зу. Структура i зм1ст ККР вщповщають 
встановленим вимогам, вщображають актуальн1сть завдань до виробничо! сфери, що дало 
можлив1сть наблизити студента до умов виробничо! д1яльностп

Результати виконання контрольних po6iT студентами напряму пщготовки
6.010203 «Здоров’я людини» наведено в Додатку 1 експертних висновюв.

Аналгз результат1в контрольних po6iT св1дчить, що студента загалом засвоши 
програмний матер1ал, виявили достатн1й р1вень теоретичних знань i практичних навичок в 
обсязц передбаченому навчальними програмами. Проте, слщ в1дзначити, що OKpeMi студента 
зд1йснили недостатн1й анал1з теоретичних питань i надали неповн1 вщ повщ  на окрем1 
питания.

Експертна ком1шя вважае, що показники ycnimHocii за результатами виконання 
контрольних робИ з циюпв фундаментальних та фахових диcциплiн вщпов1дають вимогам 
щодо акредитацп пщготовки бакалавр1в.

Яккть виконання курсових робгг
KoMicia проаыал!зувала яюсть написания курсових po6iT з дисциплш «Teopifl i 

методика ф1зичного виховання», «Методи ф1зично! реаб1л1тацп», «Масаж», яю виконувалися 
студентами у 4, 6, 7 семеетпях

9. РЕЗУЛЬТАТИ OCBITHbOI Д1ЯЛЬНОСТ1 НАПРЯМУ ПЩГОТОВКИ 
6.010203 «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

Харченко О.В.
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Тематика курсових po6iT охоплюе найбшыи важлив1 i актуальш питания у виробничш 
сфер!, мае практичну направлешсть та вщповщае змюту навчальних дисциплш, вимогам 
ocBiTHboro ступеня бакалавр.

При nepeeipni експертною KOMicieio було зроблено оцшку 20% курсових po6iT, 
виконаних студентами напряму пщготовки 6.010203 «Здоров’я людини». Анал1з виконаних 
курсових робгг свщчить про те, що студента добре засвоши i закр1пили теоретичний i 
практичний матер1ал KypciB, вмш ть працювати з лИературою, нормативними джерелами, 
вибирати необхщний матер1ал, розвивати свое професшне мислення. В окремих курсових 
роботах спостершаються вщсутшсть висновив до окремих таблиць, наявшсть стилютичних 
помилок та незначних недол1к1в в оформление

Розб1жшсть в оцшюванш курсових робгг викладачами кафедри здоров’я людини та 
експертами вщсутня, що свщчить про достатню об’ектившсть оц1нювання.

KoMicia в!дзначае, що як1сть курсових робгг в цшому вщповщае вимогам щодо 1х 
виконання.

Яккть зв1т1в про практику
KoMicieio встановлено, що практика студеппв напряму подготовки 6.010203 «Здоров’я 

людини» проводиться вщповщно до дпочого навчального плану, Положения про проведения 
практики студенПв i включае так1 види: виробничу та експлуатацшну практики.

Практики, передбачеш навчальним планом, проводяться в державних та приватних 
установах, пщприемствах, орган1зац1ях, як1 мають в1дповщн1 можливост1 для забезпечення 
виконання затверджено! програми, з якими подписан! угоди про сшвпрацю та договори про 
проведения практики.

При nepeBipni експертною ком1с1ею були nepeeipeHi зв1ти та щоденники з практики. 
Аналгз результат1в показав, що практична п1дготовка студент1в знаходиться на надежному 
piBHi. Одночасно ком1с1я вщзначила окрем1 недол1ки в оформленш з в т в ,  недостатню 
ч1тк1сть формулювання висновюв i рекомендац1й студентами.

Висновок. Яюстъ тдготовки студентов напряму тдготовки 6.010203 «Здоров’я 
людини» у  ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МИТУ» eidnoeidae акредитацтним вимогам у  частит 
ycniuiHocmi та якостг знань, виконання курсових po6im проходження практик.

10. ОПИС ВНУТРППНЬО! СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ

Програма забезпечення якосп осв!ти у ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ», KpiM мон1торингу 
багатьох кшьюсних показник1в, спрямована на пщтримку системи щнностей, традищй, 
норм (як загальношститутського р1вня, так i субр1вшв академ1чних пщроздш1в -  
факультетов, кафедр), як!, власне, й визначають ефектившсть функцюнування ВСП ЛБ1 
ПВНЗ «МНТУ».

Основна мета розвитку освгги у ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» на 2016-2021 роки 
спрямована на пщвищення якосп навчального процесу, вдосконалення чинних програм 
пщготовки бакалавр!в, розширення перел1ку нових спец!альностей та спещал!зацш 
вщповщно до попиту на украшському та м1жнародному ринках пращ.

Система внутршнього забезпечення якосП осв1тньо1 д!яльност1 та якост! вищо! 
освИи в ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» передбачае здшснення таких заход!в:

- визначення принцишв i процедур забезпечення якосН вищо! освгги;
- здшснення мошторингу о с в т п х  програм (осв!тньо-профес!йна та освиньо- 

наукова) на в!дповщному piBHi вищо! освгги, в межах спещальносН (перел!к навчальних

Г олова експертно!’ KOMicii Харченко О.В.
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дисциплш i лопчна послщовшсть ix вивчення, кшьюсть кредит1в GKTC, необхщних для 
виконання niei програми);

- забезпечення публ!чност шформацп про освш п програми, ступеш вищо! освгги та 
квагафкащ! (наявшсть щформацшних пакете та доступ шформацп до них на веб-сторшках 
1нституту, факультету);

- здшснення мошторингу очкуваних результате навчання -  компетентностей, 
якими повинен оволодки здобувач вщповщного ступеня вищоГ освки та систематичне 
оприлюднення ix на офщшному веб-сайт шституту, на шформацшних стендах та в будь- 
який шший cnoci6;

- забезпечення наявност навчальних pecypciB для оргашзащ1 освггнього процесу, у 
тому числ1 самостйно! роботи студент1в, за кожною освпньою програмою (кадрове, 
матер1ально-техшчне та методичне забезпечення);

- забезпечення шдвшцення квал1фкаци педагопчних, наукових i науково- 
педагопчних пращвншав (пщб1р кадр1в на конкурент основ1, науковий стушнь та вчене 
звания, вивчення передового досвщу, застосування шновацшних технолопй навчання, 
стажування та пщвищення квал!фкацп (один раз на 5 роив));

- забезпечення ефективно! системи запобкання та виявлення академ1чного плапату у 
здобувач1в вищо1 освгги;

- шших процедур i контрольних заходов.
Висновок. В  С П  Л Б 1 П В Н З «М Н ТУ » створив у  моей, як\ дозволяють регулярно 

впливати на систему якостг вищо! oceimu через взасмовиглдт двосторонт стосунки м!ж 
студентством та шститутом, що eidnoeidae вимогам вищо! школи та забезпечуе 
державну гарантт якост1 oceimu.

11. В1ДОМОСТ1 ПРО ДОТРИМАННЯ Л1ЦЕНЗШНИХ УМОВ У СФЕР1 ВИЩ 01 
ОСВ1ТИ ЛУЦЬКОГО БЮТЕХН1ЧНОГО 1НСТИТУТУ 

ПВНЗ «М1ЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХН1ЧНИЙ УН1ВЕРСИТЕТIMEHI 
АКАДЕМ1КА Ю РЫ  БУГАЯ» В1ДПОВ1ДНО ДО ПОСТАНОВИ КАБ1НЕТУ 

MIHICTPIB УКРА1НИ В1Д 30.12.2015 №1187

1. Технолопчш вимоги щодо матер1ально-техшчного забезпечення освпньоГ 
д1яльност у сфер1 вищо! освгги:

- Забезпечетсть примшденнями для проведения навчальних занять та контрольних 
заходi в (кв. метр1в на одну особу для фактичного контингенту студенте та заявленого 
обсягу з урахуванням навчання за змшами) перевищуе нормативш показники.

- Забезпечетсть мультимедшним обладнанням для одночасного використання в 
навчальних аудитор1ях перевищуе нормативш показники.

- Наявшсть сощально-побутово1 шфраструктури вщповщае нормативним вимогам.
- Забезпечетсть здобувач1в вищо! освки гуртожитком перевищуе нормативш 

показники.
Забезпечетсть комп’ютерними робочими мюцями, лабораториями, полконами, 

обладнанням, устаткуванням, необхщними для виконання навчальних плашв вщповщае 
акредитацшним вимогам.

2. Технолопчш вимоги щодо навчально-метоличного забезпечення освкньо! 
д1яльност у сфер1 вигцо1 освки вщповщае акредитацшним вимогам.
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3. Технолопчш вимоги щодо шформацшного забезпечення освиньо? д1яльносп у 
сфер! вищо1 освгги вщповщае акредитащйним вимогам.

12. ПЕРЕЛ1К ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИС1В) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНЮ ТА
ЗАХОДИ 3 IX УСУНЕННЯ

Оскшьки у В СП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» акредитащя напряму пщготовки
6.010203 «Здоров’я людини» проводиться вперше, зауважень (припиав) попередн1х 
контролюючих оргашв немае.

13. ЗАГАЛЬШ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦН

1. KoMicia перев1рила виконання зауважень попередньо? експертизи i вщзначае:

- перев1рено i пщтверджено наявшсть передплати на фахов1 пер1одичн1 видання 
2017 року;

- перев1рено i пщтверджено наявн1сть навчальних план1в за 2013 рис п1дготовки 
бакалавр1в;

- на виконання п.З попередньо!' експертизи поданих матер1ал1в акредитадшно! справи, 
експертна KOMicia за результатами перев1рки первинних документа ВСП ЛБ1 ПВНЗ 
«МНТУ» встановила наступне:
на 1 Kypci навчаеться 18 студента, наказ на зарахування № 22-с вщ 12.08.2016 року; 
на 2 Kypci навчаеться 15 студента, наказ на зарахування № 17-с вщ 17.08.2015 року; 
на 3 Kypci навчаеться 17 студента, наказ на зарахування № 12-с вщ 18.08.2014 року; 
на 4 Kypci навчаеться 18 студента, наказ на зарахування № 17а-с вщ 23.08.2013 року. 
Кшыасть студента на жодному з Kypci в не перевищуе лщензований обсяг.

- технолопчш вимоги наведет в акредитацшнш cnpaei в Додатку 7.

2. Експертна KOMicia дшшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, 
шформацшне та матер1ально-техшчне забезпечення ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» 
вщповщае диочим Лщензшним та акредитацшним вимогам. Яюсть та ycniuiHicTb знань 
студента вщповщае акредитащйним вимогам щодо пщготовки бакалавр1в галуз1 знань 
0102 «Ф1зичне виховання, спорт i здоров’я людини» напряму пщготовки
6.010203 «Здоров’я людини».

В той же час експертна комю!я вважае за необхщне звернути увагу кер1вництва ВСП 
ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ» та випусково!’ кафедри здоров’я людини на нижченаведеш зауваження 
i рекомендацп::

- запровадити практику з пщвищення квал1ф1кащ1 науково-педагог1чному персоналу 
випусково!' кафедри здоров’я людини у вищих навчальних закладах Свросоюзу, зокрема 
Латвп (Балтшська м1жнародна академ1я, Рижський техн!чний ун1верситет), Польщ1 
(Любл1нська пол1техн1ка), CcTOHi'i (Таллшський TexHinHHft ун!верситет);

- актив1зувати роботу по виданню навчально-методичноТ лператури з грифом 
MiHicTepcTBa освпи i науки Украши та ун1верситету;

- запропонувати заходи щодо проведения оновлення лабораторно? бази для студента 
напряму пщготовки «Здоров’я людини».

На пщстав1 поданих на первинну акредитацйо MaTepiaaie ВСП ЛБ1 ПВНЗ «МНТУ», 
перев1рки результата освггньоГ даяльносп на Micni, оцшки спроможносп згаданого

//А
Голова експертно!' KOMici'i ______ Харченко О.В.
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навчального закладу проводити освНню дЬмьтсть, перев1рки стану науково-методичного, 
кадрового, матер1ально-техшчного та шформацшного забезпечення, експертна комюш дшшла 
висновку, що подготовка бакалавргв за напрямом подготовки «Здоров’я людини» вцщовщае 
Лщензшним умовам, акредитацшним вимогам i забезпечуе державну гарантию якоеп освгги.

У Пор1вняльнш таблиц! вщповщносП зазначеш фактичш показники Лщензшних 
умов та акредитацшних вимог (додаеться до висновюв).

На nidcmaei вказаного вище експертна комтя Minicmepcmea oceimu i науки 
Украти зробила висновок про можлиекть акредитаци бакалавр'т напряму тдготоеки
6.010203 «Здоров’я людини» - з лщензованим обсягом 20 oci6 денно!форми навчання.

Голова експертно! комки:
завщувач кафедри медико-бюлопчних дисциплш 
i ф1зичного виховання Полтавського нащонального 
педагопчного ушверситету iMeHi В.Г.Короленка, у, 

доктор медичних наук, професор О.В. Харченко

Член експертно1 комки:
доцент кафедри бюбезпеки i здоров’я людини 
Навдонального техшчного ушверситету Украши 
«Кшвський полНехшчний шститут iMeHi 1горя CiKopcbKoro»,
кандидат наук з ф1зичного виховання i co^ ^ e s ®*̂

3 експертними висновками озна 
Ректор ПВНЗ «]УБжнародний науко 
ушверситет iMeHi академжа lOpia Б 
доктор економ1чних наук, доцент

Ректор Луцького б!отехн!чного шституту 
ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi академжа lOpia Бугая», 
кандидат педагопчних наук, доцент

О. О. Глиняна

В.Ю. Худолей

23 червня 2017 року

H.G. Гнатюк

Харченко О.В.
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ПЕРЕВ1РЕШ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНЫХ КОНТРОЛЬНИХ РОБ1Т

№

п/
п

Назви дисциплш, за 
якими проводився 

контроль
К

ур
с

►a of
.§ 1  ы и

5  о о Гр
уп

а

Виконували 
ККР, група

3 них одержали оцшки При nepeeipui 
експертно!ком1сй При самоанал1з1

5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
ш

ш
ш

ст
ь,

%

£

ео
*2
о? С

ер
ед

нш
 б

ал

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
ш

ш
ш

ст
ь,

%

о4
л
у
20? С

ер
ед

нш
 б

ал

oci6 % oci6 % oci6 % oci6 % oci6 %

II. Цикл математично! та при юдничо-науковоТ пщ готовки

1. Анатом1я людини 1 18 ЗЛ-
11 18 100 4 22,2 9 50,0 5 27,8 - - 100,0 72,2 3,9 100,0 77,8 4,1

2. Ф1зюлопя людини 1 18 ЗЛ-
11 18 100 7 38,9 6 33,3 5 27,8 - - 100,0 72,2 4,1 100,0 82,4 4,2

3. Спортивна медицина 2 15 ЗЛ-
21 14 93,3 4 28,6 6 42,8 4 28,6 - - 100,0 71,4 4,0 100,0 73,3 4,0

Усього за циклом 51 50 97,8 15 29,9 21 42,0 14 28,1 100,0 71,9 4,0 100,0 78,0 4,1

РозбЬкшсть - -6,1 -од
III. Цикл професшноТ та практично*! подготовки

1.
Teopia та методика 
ф1зичного виховання 2 15 ЗЛ-

21 15 100 4 26,7 7 46,6 4 26,7 100 73,3 4,0 100,0 80,0 4,1

2.
Легка атлетика та 
методика й викладання 3 17 ЗЛ-

31 16 94,1 4 25,0 5 31,2 7 43,8 100 56,2 3,8 100,0 62,6 3,9

3
Педагопчна
майстернють 4 18 ЗЛ-

41 18 100,0 5 27,8 7 38,9 6 33,3 100 66,7 3,9 100,0 70,6 4,0

Пмнастика та 
методика й викладання 4 18 ЗЛ-

41 17 94,4 4 23,5 7 41,2 5 29,4 1 5,9 94,1 64,7 3,7 100,0 72,2 3,9

Усього за циклом 68 66 97,1 17 25,8 26 39,4 22 33,3 1 1,5 98,5 65,2 3,9 100,0 71,2 4,2

Розб1жшсть -6,0 -0,3

Голова експертно'! KOMicii'i/^v^l^, 
Член експертно'1 комки: в з'Шшвол

^  и  - ‘ УН 1ВЕРС ИТЕТ
с*е.

Ректор 
Ректор ВСП ЛБ1 ПВНЗ «I

1MEHI А КА Д Е Ш А  
ЮР1Я БУГАЯ»

яедтиф1кац1йний|! 
чкэд19359117р

О.В. Харченко 
О. О. Глиняна 
В.Ю. Ху до лей 

/ Н.С.Гнатюк

Г оловаШ Жёртно! комки Харченко О.В.
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ПОРШНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання лщензшних умов у сфер! вищоТ освгги 
з напряму подготовки 6.010203 «Здоров’я людини» 

галуз1 знань 0102 «Ф!зичне виховання, спорт i здоров’я людини» у 
Луцькому бштехшчному iHCTHTyri ПВНЗ «МЬкнародний науково-техн!чний 

ун!верситет iMeHi академжа lOpia Бугая»
(вidnoeidno до наказу МОН Украти eid 29.11.2011 р. № 1377, зареестрованого в Minicmepcmei 

____________________ юстици Украти eid 19.01.2011 р. № 75/8674)___________ __________

Назва показника (нормативу)
Значения
показника

(нормативу)

Фактичне
значения

показника
(нормативу)

Вщхилення
фактичного

значения
показника

вщ
нормативу

1.1. Концепщя д1яльност1 за заявленим 
напрямом (спец1альн1стю), погоджена Радою 
MiHicTpiB АРК, обласною, Кшвською державною 
адмшютращею

+ + Не мае 
вщхилення

1.2. Заявлений л1цензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання)

20/0 20/0 -/-

2. Кадрове забезпечення подготовки <>ах1вщв заявлено'! спещальносп
2.1. Частка науково-педагопчних пращвншав з 
науковими ступенями та вченим званиями, яю 
забезпечують викладання лекцшних годин 
сощально-гумаштарного циклу дисциплш 
навчального плану спещальносп (% в!д 
юлькоста годин)

75 87,2 +12,2

у тому числ1 яю працюють у даному 
навчальному заклад1 за основним м1сцем робота

50 61,7 +11,7

2.2. Частка науково-педагопчних пращвншав з 
науковими ступенями та вченими званиями, яю 
забезпечують викладання лекцшних годин 
фундаментального циклу дисциплин 
навчального плану спец1альност1 (% вщ 
к1лькост1 годин) (за винятком в!йськових 
навчальних дисципл1н)

75 75,8 +0,8

у тому числ1 яю працюють у даному 
навчальному заклад1 за основним м1сцем роботи

50 51,5 +1,5

з них: доктор1в наук або професор1в (при 
розрахунку частки доктор1в наук, професор1в 
дозволяеться прир1внювати двох кандидата 
наук, доцента, яю мають стаж безперервно1 
науково-педагопчно'1 роботи в даному 
навчальному заклад1 не менше 10 роюв, а також 
е авторами (ствавторами) п1дручник1в або 
навчальних поабниюв з грифом М1н1стерства 
осв1ти i науки, молод1 та спорту Украши або 
монограф1й, до одного доктора або професора)

10 35,3 +25,3

2.3. Частка науково-педагопчних пращвниюв з 
науковими ступенями та вченими званиями, яю 
забезпечують викладання лекцшних годин 
фахових дисциплш навчального плану

75 79,4 +4,4

Г олова експертно'1 KOM icii Харченко О.В.
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спещальноеп (% кшькосп годин)
у тому чиогп яю працюють у даному 
навчальному заклад} за основним мюцем робота

50 89,1 +39,1

з них: доктор1в наук або професор1в (при 
розрахунку частки доктор1в наук, професор1в 
дозволяеться прир1внювати двох кандидате 
наук, доценпв, яю мають стаж безперервно! 
науково-педагопчно} робота в даному 
навчальному заклад} не менше 10 роюв, а також 
е авторами (сшвавторами) шдручниюв або 
навчальних поабншав з грифом Мшютерства 
ocBira i науки, молод! та спорту Украши або 
монографш, до одного доктора або професора)

10 14,7 +4,7

2.4. Частка педагопчних пращвниюв вищо! 
Kareropi'i, яю викладають лекцшш години 
дисциплш навчального плану спещальносп та 
працюють у даному навчальному заклад1 за 
основним мюцем робота (% вщ  юлькосп годин 
для кожного циклу дисциплш навчального 
плану)

Не
передбачено

2.5. Наявнють кафедри (циклово!- KOMicii) з 
фундаментально}' шдготовки

+ + Вщповщае

2.6. Наявнють кафедри 3i спещально} (фахово}) 
пщготовки, яку очолюе фaxiвeць вщповщно! 
науково-педагопчно'} спещальносп:

+ + Вщповщае

кандидат наук, доцент + + Вщповщае
Голова експертноХ комшИ:
зашдувач кафедри медико-бюлопчних дисциплш 
i ф1зичного виховання Полтавського нацюнального 
педагопчного ушверситету iMem В.Г.Короленка, 

доктор медичних наук, професор

Член експертног комки:
доцент кафедри бюбезпеки i здоров’я людини 
Нацюнального техшчного ушверситету Украши 
«Кшвський полггехшчний шститут iMeHi 1горя CiKopcbKoro», 
кандидат наук з ф!зичного виховання i сорту .........

3  експертними висновками ознайом.
Ректор ПВНЗ «М1жнародний науково-т 
ушверситет iMeHi академша lOpia Бугая! 
доктор економ1чних наук, доцент

Ректор Луцького бютехшчного шституту 
ПВНЗ «М1жнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая»,

О.В. Харченко

О. О. Глиняна

В.Ю. Худолей

кандидат педагопчних наук, доцент H.G. Гнатюк

23 червня 2017 року

Г олова експертно! KOMicii Харченко О.В.
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Додаток 7
до Лщензшних умов

ЗВЕДЕН1 В1ДОМОСТ1
про дотримання Лщензшних умов у сфер1 вищоУ освгги Луцького бшгехшчного iHCTHiyry 

ПВНЗ «МОжнародний науково-техшчний ушверситст iMeHi академнса Юрш Бугая»

(eidnoeidno до постанови КМУ eid 30.12.2015р. № 1187)

Найменування показника (нормативу)
Значения
показника
(норматив)

Фактичне
значения

показника

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показника вщ 
нормативного

Технолопчш вимоги
щодо матер1ально-техшчного забезпечення освггньоУ д1яльност1 у сфер1 вищо\' освгги

(Додаток 13 до Лщензшних умов)

1. Забезпечешсть примпценнями для 
проведения навчальних занять та 
контрольных заход1в (кв. метр1в на 
одну особу для фактичного контингенту 
студенте та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змшами)

2,4 5,5 +3,1

2. Забезпечешсть мультимедшним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудитор1ях 
(мШмальний вщсоток кшькост 
аудитор ш)

30 36 +6

3. Наявнють сощально-побутово! 
шфраструктури:

1) б1блютеки, у тому числ1 читального 
залу

+ + вщповщае

2) пункте харчування + + вщповщае

3) актового чи концертного залу + + вщповщае

4 ) спортивного залу + + вщповщае

5) стадюну та/або спортивних 
майданчиюв

+ + вщповщае

6) медичного пункту + + вщповщае

4. Забезпечешсть здобувач1в вищо! 
ocBira гуртожитком (мпймальний 
вщсоток потреби)

70 100 +30
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5. Забезпеченють комп’ютерними 
робочими мюцями, лаборатор1ями, 
полшонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхщними для 
виконання навчальних плашв

+ + вщповщае

Технолопчш  вимоги
щодо навчально-методичного забезпечення освпгньоУ д!яльност! у сфер! вшцо! освгги

(Додаток 14 до Лщ ензшних умов)

1. Наявшсть опису осв1тньо! программ + + вщповщае

2. Наявшсть навчального плану та 
пояснювально! записки до нього

+ + вщповщае

3. Наявшсть робочо! програми з 
кожно'1 навчально! дисциплши 
навчального плану

+ + вщповщае

4. Наявшсть комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожно! 
навчально! дисциплши навчального 
плану

+ + вщповщае

5. Наявшсть програми практично!' 
подготовки, робочих програм практик

+ + вщповщае

6. Забезпеченють студенив 
навчальними матер!алами з кожно! 
навчально! дисциплши навчального 
плану

+ + вщповщае

7. Наявшсть методичних матер1ашв 
для проведения атестаци здобувач!в

+ + вщповщае

Технолопчш  вимоги
щодо ш формацшного забезпечення освггньо! д1яльност1 у сфер! вищо! освгги

(Додаток 15 до Лщ ензшних умов)

1. Забезпеченють б1блютеки 
в!тчизняними та закордонними 
фаховими перюдичними виданнями 
вщповщного або спорщненого 
профшю, в тому числ! в електронному
ВИГЛЯД1

не менш як 
чотири

найменування
6 +2

2. Наявшсть доступу до баз даних 
перюдичних наукових видань 
англшською мовою вщповщного або 
спорщненого профшю (допускаеться 
спшьне користування базами кшькома 
закладами освгги)

+ + вщповщае



3. Наявшсть oфiцiйнoгo веб-сайту 
закладу освНи, на якому розмщ ена 
основна iнфopмaцiя про його 
д1яльшсть (структура, лщензи та 
cepтифiкaти про акредитацда, 
освггня/освпньо-наукова/ 
видавнича/атестацшна (наукових 
кадр1в) дiяльнicть, навчальш та 
HayKOBi структуры пщроздши та i'x 
склад, перелж навчальних дисциплш, 
правила прийому, контактна 
шформащя)

+ + вщповщае

4. Наявшсть електронного ресурсу 
закладу осв1ти, який мютить 
нaвчaльнo-мeтoдичнi матер1али з 
навчальних диcциплiн навчального 
плану, в тому чиан  в CHCTeMi 
дистанцшного навчання (мш1мальний 
вщсоток навчальних дисциплш)

50 50 вiдпoвiдae

Голова експертно1 комки:
зашдувач кафедри медико-бюлопчних дисциплш 
i ф1зичного виховання Полтавського нащонального 
педагопчного ушверситету iMeHi В.Г.Короленка, 

доктор медичних наук, професор

Член експертноХ комки:
доцент кафедри бюбезпеки i здоров’я людини 
Нащонального техшчного университету Укра'ши 
«Кшвський полггехшчний шститут iMem 1горя Сжорського», /  
кандидат наук з ф1зичного виховання i сорту

3  експертними висновками ознайомл 
Ректор ГТВНЗ «1УБжнародний науково-тех: 
ушверситет iMeHi академжа lOpia Бугая»,| 
доктор економ1чних наук, доцент

Ректор Луцького 6ioTexHi4Horo шституту 
ПВНЗ «КЛжнародний науково-техшчний 
университет iMeHi академжа lOpia Бугая», 
кандидат педагопчних наук, доцент

23 червня 2017 року

О.В. Харченко

О. О. Глиняна

В.Ю. Худолей

H.G. Гнатюк

Г олова експертно'1 KOMicii Харченко О.В.
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ПОРШНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання нормативных вимог щодо явдсних характеристик пщготовки фах1вщв з

напряму 6.010203 «Здоров’я людини» 
галуй знань 0102 «Фпичне виховання, спорт i здоров’я людини» у 

Луцькому бштехшчному ш стигуп у
ПВНЗ «Мвкнародний науково-техшчний ушверситег 1меш академжа Юр1я Бугая»

(eidnoeidno до наказу МОН Украти eid 13.06.2012 р. № 689, зареестрованого в Mmicmepcmei 
___________________юстицп Украти 04.07.2012 р. за№  1108/21420) _________________

Найменування показника (нормативу)
Значения
показника
(норматив)

Фактичне
значения

показника

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показника вщ 
нормативного

1 2 3 4

Якёсш характеристики пщготовки фах1вщв

1. Умови забезпечення державно!' 
гарант!!' якосй вищо! ocBira
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелш навчальних 
дисциплш, години, формы контролю, 
%

100 100 Не мае вщхилення

1.2. ГОдвищення квал1ф1кацп 
викладач1в постшного складу за 
останн1 5 роюв, %

100 100 Не мае вщхилення

1.3. Чисельн1сть науково-педагог1чних 
(педагог1чних) прац1вник1в, що 
обслуговують спещальн1сть i 
працюють у навчальному заклад1 за 
основним мюцем робота, як1 
займаються вдосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослщженнями, 
пщготовкою пщручник1в та 
навчальних поибниюв, %

100 100 Не мае вщхилення

2. Результата осв1тньо! д1яльност1 
(р1вень пщготовки фах1вц1в), не менше 
%
2.2. Р1вень знань студенев з 
природничо-науково! 
(фундаментально!) пщготовки:
2.2.1. Усшшно виконаш контрольш 
завдання, %
2.2.2. Яюсно виконан1 контрольн1 
завдання (ощнки «5» i «4»), %

90

50

100

78,0

+ 10 

+28,0



2.3. PieeHb знань студешлв 3i 
спещально\' (фаховоУ) niдготовки:

2.3.1.Усппнно виконаш контрольн1 
завдання, %

90 100 +10

2.3.2. Яшсно виконан1 контрольш 
завдання (оцшки «5» i «4»), %

50 71,2 +21,2

3. Оргашзащя науково! робота

3.1. Наявшсть у структур! навчального 
закладу наукових пщроздЫв

+ + Вщповщае

3.2 Участь студенев у науковш 
д1яльносй (наукова робота на 
кафедрах та в лаборатор1ях; участь у 
наукових конференщях, конкурсах, 
виставках, профшьних ол1мшадах, 
тощо)

+ + Вщповщае

Голова експертно? комки:
зашдувач кафедри медико-бюлопчних дисциплш 
i ф1зичного виховання Полтавського национального 
педагопчного ушверситету iMeHi В.Г.Короленка, 

доктор медичних наук, професор

Член експертноХ комки:
доцент кафедри бюбезпеки i здоров’я людини 
Нащонального техшчного ушверситету Украши 
«Кшвський пол1техшчний шститут iMeHi 1горя CiKopcbKoro», 
кандидат наук з ф1зичного виховання i сорту

3  експертними висновками ознаиомлент^УШНАт 
Ректор ПВНЗ «Мтжнародний науково-технй 
ушверситет iMeHi академша Юр1я Бугая», 
доктор eKOHOMinHHx наук, доцент

Ректор Луцького бютехшчного шституту 
ПВНЗ «1УПжнародний науково-техшчний 
ушверситет iMeHi академка Юр1я Бугая», 
кандидат педагопчних наук, доцент

23 червня 2017 року

О.В. Харченко

О. О. Глинина

В.Ю . Худолей

H.G. Гнатюк

Голова експертно! KOMicii Харченко О.В.


