
Текстовий опис  

використання кадрового забезпечення, інформаційних ресурсів 

навчального обладнання,  лабораторій, майстерень, спортивних залів, 

стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність 

закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з 

урахуванням освітньої діяльності за отриманою ліцензією з відповідним 

ліцензованим обсягом 

Якісну підготовку за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська) у сфері післядипломної освіти, засвідчує наявний організаційно-

інформаційний науково-педагогічний потенціал, навчально-методичне та 

матеріально-технічне забезпечення, що є достатньою підставою для підготовки 

фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

В умовах переходу української освіти на європейські стандарти якості 

важливого значення набуває підвищення якості підготовки фахівців, які 

працюватимуть у закладах вищої освіти. Важливого значення при цьому 

набуває наступність та безперервність здобуття освіти. 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська) у сфері післядипломної освіти відповідає 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти  

за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 
Найменування показника Значення 

показника 

(норматив) 

Фактичне значення 

показника 

1.1.Площа навчальних приміщень для 

проведення освітнього процесу повинна 

становити не менше 2,4 кв. метра на одного 

здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. 

метрів для закладу освіти, враховуючи 

ліцензований обсяг дійсної ліцензії. 

2,4 

На одного здобувача площа 

навчальних приміщень 

становить 2,5 кв. метрів,  

(з урахуванням трьох змін 

навчання (відповідно до 

наказу № 622 від 31.08.2018 

р.), ліцензованого обсягу 

дійсної ліцензії  

1.2.Забезпеченість навчальних аудиторій 

мультимедійним обладнанням (мінімальний 

відсоток від кількості аудиторій) 

30 75 +45 

1.3.Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком  
+ 

+ 

відповідає 
– 

1.4.Соціально-побутова інфраструктура 

передбачає наявність: 
  – 

Бібліотеки (у т.ч. читальної зали) 
+ 

+ 

відповідає 
– 

Медичного пункту + + – 

Пункти харчування + відповідає – 

Актової чи концертної зали + + – 



Спортивної зали + відповідає – 

Стадіону та/або спортивних майданчиків + + – 

 

Особливу увагу адміністрація факультету іноземних мов приділяє 

комплексу навчально-матеріального забезпечення освітнього процесу фахівців 

середньої освіти. Для підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Мова і література (англійська) Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини має необхідну навчально-матеріальну базу.  

Факультет іноземних мов розташований у навчальному корпусі №3. На 

факультеті сформовано достатню матеріально-технічну базу для підготовки 

вчителів англійської мови.  

Лекції проводяться в лекційних аудиторіях 420, 422, які забезпечують 

відповідність існуючим санітарно-гігієнічним нормам; лабораторні та 

практичні заняття – в аудиторіях 404, 410а, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 423, 

424, 425, 429, 432. Кожна аудиторія розрахована на відповідну кількість місць 

відносно наповнюваності груп та потоків (від 12 до 80 місць). 

Фахові дисципліни в достатній кількості забезпечені комп’ютерним та 

лінгафонними кабінетами (ауд. 409, 409а, 411). 

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що забезпечують 

освітній процес підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова 

і література (англійська)) у відповідності до навчального плану наведений у 

таблиці 3. «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів». 

Комп’ютерні лінгафонні лабораторії використовуються для демонстрації 

відеоматеріалів, прослуховування й опрацювання зразків усного мовлення 

носіїв англійської мови. Безперебійне та безкоштовне підключення до 

інформаційної мережі Інтернет допомагає студентам отримувати необхідну для 

навчання та підвищення професійної кваліфікації інформацію, надає 

можливість отримання навчальної інформації в галузі освіти в Україні та 

Європейському просторі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

новітніх технологій, а також є невід’ємною складовою процесу формування 

студентів як фахівців. 

Кафедри факультету в достатній мірі забезпечені електронно-

обчислювальною технікою – 20 комп’ютерів на базі процесора Intel Celeron G 540, 

2,50 GHz. Комп’ютери використовуються не лише на заняттях з фахових 

дисциплін, але й на практичних заняттях з інших дисциплін, а також під час 

підготовки курсових робіт, самостійної роботи студентів, проведення наукових 

досліджень. 

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПК, які забезпечують виконання 

навчального плану зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)), наведений в таблиці «Обладнання, устаткування та програмне 

забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують 



виконання начального плану зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)). 

Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини – важливий структурний підрозділ, де сконцентровані джерела 

інформації. Загальна площа складає 811,25 кв. метрів, в структурі бібліотеки 

наявні 6 читальних залів (загальна площа 290 кв. метрів) на 250 посадкових 

місць, 3 інформаційно-компютерні лабораторії (загальна площа 258 кв. метрів) 

на 45 посадкових місць. 

УДПУ імені Павла Тичини має власні гуртожитки загальною площею 

8120 кв.м. Забезпеченість студентів гуртожитком складає 70% від потреби. 

Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в їдальні та 

буфетах університету – становить 5. 

УДПУ імені Павла Тичини має власну сучасну розвинену спортивну базу: 

один спортивний зал площею 1488 кв. м і один фізкультурно-оздоровчий 

комплекс загальною площею 2030 кв. м. та три спортивних майданчики 

загальною площею 1382 кв. м. Це забезпечує потреби у фізичному вихованні та 

проведенні дозвілля студентів й працівників. 

Медичне обслуговування студентів і співробітників здійснює медичний 

пункт, який займає площу 67,6 кв. м. 

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 014 Середня освіта 

передбачає наявність: 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти  

за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
Найменування показника Значення 

показника 

(норматив) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

1.1.Навчально-методичне забезпечення 

передбачає наявність: 
   

Затверджених в установленому порядку 

освітніх (освітньо-професійних, 

освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти 

+ 
+ 

відповідає 
– 

Робочих програм з усіх навчальних 

дисциплін навчальних планів, які 

включають: програму навчальної 

дисципліни, заплановані результати 

навчання, порядок оцінювання 

результатів навчання, рекомендовану 

літературу (основну, допоміжну), 

інформаційні ресурси в Інтернеті  

+ 
+ 

відповідає 
– 

Програм з усіх видів практичної 

підготовки до кожної освітньої програми 
+ 

+ 

відповідає 
– 

Методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої 
+ 

+ 

відповідає 
– 



освіти 

Навчальних планів з обов’язковим 

вивченням української мови як окремої 

навчальної дисципліни «Українська мова 

як іноземна» у разі підготовки іноземців 

та осіб без громадянства у закладах 

вищої, післядипломної, фахової перед 

вищої, професійної (професійно-

технічної) освіти незалежно від мови 

навчання 

+ 
+ 

відповідає 
– 

 

Отже, на підставі проведеного аналізу всіх показників відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 

освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 

можемо зробити висновок: 

Освітній процес організовано з урахуванням можливостей сучасних 

технологій навчання та орієнтований на формування професійно-компетентної, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку 

суспільства. Освітній процес забезпечений комп’ютерами та мультимедійним 

супроводом, постійно поповнюється та оновлюється база прикладних освітніх 

програм.  

Рівень матеріально-технічного, інформаційного та іншого ресурсного 

забезпечення, наявності навчальної і методичної літератури відповідає 

нормативним вимогам і дозволяє забезпечити якісну підготовку у сфері 

післядипломної освіти  зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)). 

Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності, кадрове забезпечення, рівень матеріально-технічного забезпечення, 

якість підготовки здобувачів вищої освіти відповідають встановленим вимогам 

і критеріям відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

(Постанова КМ України від 10 травня 2018 р. № 347). 


