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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми Дошкільна освіта 

зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

у Мукачівському державному університеті

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», та наказу Міністерства освіти і науки України № 369-л від 

29.11.2017 р. експертна комісія у складі:

голова комісії - Гавриш Наталія Василівна, професор кафедри 

психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого навчального 

закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», доктор педагогічних наук, професор, голова 

комісії.

член комісії -  Половіна Олена Анатоліївна, доцент кафедри 

дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

у період з 22 травня 2018 р. по 24травня 2018р. безпосередньо у 

вищому навчальному закладі розглянула матеріали акредитаційної справи 

Мукачівського державного університету та провела експертне оцінювання

Голова експертної комісії

м. Мукачево 22 травня 2018 р.

доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.



з

відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу 

державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми 

Дошкільна освіта зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за першим 

(бакалаврським) рівнем.

У процесі експертизи було здійснено перевірку:

- достовірності інформації акредитаційної справи, поданої Мукачівським 

державним університетом до МОН України;
- наявності оригіналів документів, що регламентують діяльність 

університету;

- формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 

Дошкільна освіта зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за 

першим(бакалаврським) рівнем вищої освіти;

- відповідності до чинних державних вимог кадрового, організаційного, 

наукового, навчально-методичного та інформаційного, матеріально- 

технічного забезпечення професійної підготовки фахівців зазначеної 

освітньо-професійної програми, стану виховної роботи;

- якості підготовки випускників означеної освітньо-професійної програми.

За результатами експертної перевірки комісія встановила факт 

наявності оригіналів документів, що регламентують діяльність університету, 

а саме:

Статут МДУ, прийнятий конференцією трудового колективу та 

затверджений МОН України від 18.08.2016 р., № 1005;

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про утворення 

Мукачівського державного університету» (від 01.09.2008, № 794); 

Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного 

реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація №07-Д-540 від 

25.03.2009р.);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань, наданий 14.06.2016 року;

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія 

А01№ 178533 від 03.12.2008 р.);
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

(наказ Міністерств освіти і науки України про переоформлення ліцензії 

від 29.05 2017 року, № 112-л);

Сертифікат про акредитацію МДУ (серія РД-ІІІ № 0720721 від 

15.11.2010 р.);

Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 01 

Освіта/Педагогіка 012 «Дошкільна освіта за рівнем бакалавр» (серія 

НД № 0792910, на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 р. № 

1565).

Наявність оригіналів зазначених документів засвідчується та відповідає 

вимогам акредитації.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУКАЧІВСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Мукачівський державний університет як самостійний вищий 

навчальний заклад освіти створений на базі двох ВНЗ: Мукачівського 

технологічного інституту та Мукачівського гуманітарно-педагогічного 

інституту, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1152-р від 27 серпня 

2008р. та наказу Міністерства освіти і науки України від 01 вересня 2008 р. 

№ 794 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня 

акредитації, підпорядкованих Міністерству освіти».

Мукачівський державний університет засновано на державній формі 

власності і підпорядковано Міністерству освіти і науки України.

Адреса університету: м. Мукачево, вул. Ужгородська -  26, тел./факс 

2 -11-09, сайт: мчмуу.тзи.есіи.иа. е-таіі: іп!о@тзи.есіи.иа

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Мукачівський державний університет здійснює підготовку фахівців за 

22 спеціальностями ступеня «бакалавр»: технології легкої промисловості, 

фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, маркетинг, 

менеджмент, туризм, готельно-ресторанна справа, географія, дошкільна 

освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, середня освіта (музичне 

мистецтво), середня освіта (англійська мова та зарубіжна література), 

психологія, прикладна механіка, галузеве машинобудування; професійна 

освіта (економіка), професійна освіта (технологія легкої промисловості), 

професійна освіта (дизайн), музеєзнавство, пам’яткознавство, інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа, та 12 спеціальностями ступеня «магістр». 

Також здійснюється підготовка докторів філософії з таких спеціальностей: 

освітні, педагогічні науки; професійна освіта (за спеціалізаціями); економіка; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Контингент студентів складає 2468 чол., у тому числі 1395 студентів 

денної форми навчання і 1073 заочної форми навчання.

Навчальний процес в Мукачівському державному університеті 

забезпечує 229 осіб професорсько-викладацького складу:

- 19 докторів наук, з них 12 професорів;

- 118 кандидатів наук, з них 84 доценти.

Організацію навчальної, науково-методичної, наукової та виховної 

роботи в університеті забезпечують факультети:

- туризму та готельно-ресторанного бізнесу;

- економіки, управління та інженерії;

- педагогічний;

- гуманітарний.

Підготовку фахівців здійснюють 16 кафедр.

Структурними підрозділами Мукачівського державного університету є 

Виноградівський державний коледж та Мукачівський гуманітарно-

Гавриш Н.В.
Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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педагогічний коледж, які забезпечують підготовку фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
У структуру університету входять також наукова бібліотека, музей 

прикладного мистецтва Закарпаття та студентський будинок моди.

Ректором Мукачівського державного університету є доктор 

психологічних наук, професор Тетяна Дмитрівна Щербан, Заслужений 

працівник освіти України.

Підготовка спеціалістів за освітньо-професійною програмою

Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється на педагогічному 

факультеті, який очолює Октавія Йосипівна Фізеші, доктор педагогічних 

наук, доцент.
Підготовка студентів за освітньо-професійними програмами

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти є логічним продовженням 

освітнього процесу в Мукачівському державному університеті. Вона 

забезпечується нормативними документами щодо підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти, зокрема, 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта, затвердженої Вченою 

радою МДУ (протокол № 15 від ЗО червня 2016 р. та введеної в дію наказом 

№130-з від ЗО червня 2016 р.), навчальним планом підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 

(затверджений Вченою радою МДУ, протокол №12 від 26 квітня 2016 р.); 

робочим навчальним планом і програмами з навчальних дисциплін.

Особливостями освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

є інтеграція фахової підготовки в галузі дошкільної освіти, викладання 

дошкільної педагогіки та фахових методик у вищій школі з інноваційною, 

пошуково-дослідницькою діяльністю. Програма з підготовки бакалаврів

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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базується на сучасних знаннях галузевого законодавства та нормативно- 

інструктивних матеріалах у сфері дошкільної та вищої школи; сучасних 

уявленнях про тенденції, закономірності розвитку педагогіки та методик 

дошкільної освіти.
Основними завданнями випускової кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти Мукачівського державного університету є забезпечення 

основної теоретичної і практичної педагогічної підготовки до виконання 

кваліфікаційних обов’язків вихователя закладу дошкільної освіти, формування 

особистості, починаючи з етапу її становлення.

У змісті підготовки майбутніх бакалаврів передбачено оволодіння 

базовими знаннями з гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін, 

необхідних для вирішення актуальних професійних педагогічних завдань, 

зокрема: про педагогічні принципи, методи педагогічного керівництва різними 

віковими дитячими групами, закономірності розвитку загальної та дошкільної 

педагогіки, норми педагогічної діяльності у відповідності до вимог ринку 

праці; про тенденції, закономірності розвитку загальної та дошкільної 

педагогіки, їх органічну єдність і специфіку; пріоритети вітчизняної 

педагогічної думки, її вплив на розвиток освіти в інших країнах.

Навчальний процес спрямовано на формування у студентів практичних 

навичок застосування знань з педагогіки, психології, методик у процесі 

професійної діяльності в галузі дошкільної освіти; здатність використовувати 

знання, уміння і практичні навички у професійній діяльності; професійне 

вміння планувати і здійснювати освітню роботу з дошкільниками; здатність 

використовувати інтернет-ресурси, програмне забезпечення, методики 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього та дошкільного віку, 

обдарованих дітей у професійній діяльності в умовах дошкільного 

навчального закладу.

Важлива роль відводиться також формуванню уміння обробляти отримані 

результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням наявних наукових і

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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педагогічних досягнень, представляти й обґрунтовувати запропоновані 

рішення на сучасному науково-педагогічному й професійному рівні; здатність 

формулювати мету і завдання та приймати оптимальні рішення при 

плануванні роботи в умовах нестандартних ситуацій; здібність застосовувати і 

аналізувати власний та інноваційний досвід з питань навчання та виховання 

дітей дошкільного віку; вміння здійснювати самоконтроль, самооцінку та 

саморегуляцію; вміння виділити типові недоліки в професійній діяльності, 

переборювати їх.

Згідно з класифікатором професій (ДК 003:2010) із змінами, 

затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 4 березня 2016 року № 394), випускник бакалаврату отримує 

право обіймати посаду вихователя дітей дошкільного віку, а потім мають 

право продовжити навчання за програмами (7 рівня НРК, другого циклу РС>- 

ЕНЕА та 7 рівня ЕСІР-ЕЬЕ).

Підготовка студентів здійснюється фахівцями з науковими ступенями 

докторів, кандидатів наук та вченими званнями професора та доцента.

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти, створена 7 вересня 2015 

року в результаті реорганізації кафедри педагогіки й методики дошкільної та 

початкової освіти, є випусковою зі спеціальності «Дошкільна освіта» 

освітнього ступеня «бакалавр» і забезпечує викладання дисциплін за освітнім 

ступенем «бакалавр», спеціальності 012 «Дошкільна освіта».

Очолює кафедру Черепаня Наталія Іванівна -  кандидат педагогічних 

наук, доцент.

Кафедра підтримує тісні контакти із ВНЗ Закарпаття (ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», Закарпатський Угорський 

інститут імені Ференца Ракоці II, Закарпатський художній інститут), 

Національною академією педагогічних наук України, Національним 

педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Прикарпатським 

університетом імені Василя Стефаника, Херсонським державним

Гавриш Н.В.
Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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університетом, Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної 

освіти, Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща) та ін. 

Викладачі долучаються до спільної розробки питань з актуальних проблем 

педагогіки й методики дошкільної освіти, до читання лекцій, участі у 

програмі «Подвійний диплом», в наукових конференціях, обміні досвідом, 

закордонному стажуванні.
Педагогічна діяльність кафедри спрямовується на розвиток у майбутніх 

спеціалістів у галузі дошкільної освіти педагогічного мислення, оволодіння 

надбаннями світової педагогічної думки та педагогічних традицій 

українського народу; формування здатності до педагогічного осмислення 

явищ виховання, навчання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного 

виховання; розвиток умінь педагогічного прогнозування; формування 

творчого підходу до педагогічної діяльності; впровадження в практику роботи 

закладів дошкільної освіти сучасних інноваційних технологій; підготовку до 

практичного здійснення завдань педагога в сучасних умовах дошкільної 

освіти.

Акцентується увага на чіткості організації самостійної роботи студентів 

в оволодінні педагогічним фахом та формуванні здатності продовжувати 

педагогічну освіту та самоосвіту.

Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на постійний пошук нових 

форм, технологій організації освітнього процесу у вищій школі в умовах 

полікультурного середовища та євроінтеграційних процесів; вивчення 

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду фахівців 

дошкільної освіти, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх педагогів та фахівців із вищою освітою: регулярно проводяться 

наукові та науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, 

педагогічні читання для науково-педагогічних працівників, молодих учених 

та студентів.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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У збірнику наукових праць: «Науковий вісник Мукачівського

державного університету. Серія: Педагогіка та психологія», який включений 

до переліку фахових видань, викладачі та студенти друкують основні 

результати дисертаційних та бакалаврських робіт з педагогічних наук.

Науково-дослідна діяльність кафедри є невід’ємною складовою 

освітньої та наукової діяльності університету та важливим чинником 

зростання його авторитету в Україні та за її межами. Основними напрямами 

її є такі: підготовка наукових та науково-методичних публікацій; керівництво 

студентською науково-дослідною роботою; висвітлення результатів наукових 

розвідок, досягнень на регіональному, національному та міжнародному 

рівнях (наукові конференції, семінари тощо).

Педагогічний колектив кафедри працює над кафедральною науково- 

дослідною темою «Проблеми трансформації підготовки кадрів дошкільної 

освіти в контексті входження України до європейського освітнього 

простору», що декомпозується на окремі підтеми, що виконуються окремими 

співробітниками кафедри.

За звітній період науково-педагогічними працівниками кафедри видано 

1 навчальний посібник, 3 навчально-методичні посібники, 54 наукові 

публікації, із яких 15 надруковані в міжнародних фахових наукових 

журналах; проведено 6 наукових та 6 методичних семінарів, всі викладачі 

брали участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, семінарах.

Експертна комісія відмічає, що Мукачівський державний університет 

має всі необхідні установчі документи та правові підстави для здійснення 

освітньої діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Висновок. Комісія підтверджує достовірність даних самоаналізу та 

акредитаційної справи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Мукачівського державного університету та констатує, що нормативні

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.



та засновницькі документи, матеріали акредитаційного аналізу за переліком, 

обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо підготовки 

фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Підготовка майбутніх фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Дошкільна освіта» зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюється впродовж 2 років на 

денній і 2,5 років на заочній формах навчання.

Формування контингенту студентів в університеті проводиться 

відповідно до «Програми профорієнтаційної роботи на навчальний рік», 

наказу ректора «Про організацію профорієнтаційної роботи в навчальному 

році».

Для покращення конкурсної ситуації і виконання ліцензованого обсягу 

приймальною комісією Мукачівського державного університету та 

деканатом педагогічного факультету проводилася широка профорієнтаційна 

робота. Так, у засобах масової інформації (телебачення «М-студіо», інтернет- 

ресурс «Мукачево.нет», газети «Мукачево» та ін., соціальних мережах 

РасеЬоок, Ооо§1е+ та ін.) систематично висвітлюються заходи, які 

проводяться на педагогічному факультеті зі спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта». На інформаційному сайті Мукачівського державного університету 

розміщено оголошення про набір студентів на навчання за освітньо- 

професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» першого (бакалаврського) рівня та оголошено правила прийому на 

навчання, особливості вступу абітурієнтів до вузу, програми вступних 

випробувань тощо.

Щорічно на факультеті організовуються Дні відкритих дверей, що дає 

можливість абітурієнтам ознайомитися з Мукачівським державним

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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університетом, ступенями та спеціальностями підготовки майбутніх фахівців, 

зустрітися зі студентами спеціальності, зорієнтуватися у виборі майбутньої 

професії. З числа викладачів кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

організовано агітаційну бригаду, яка бере участь у проведенні виїзних 

семінарів у районних центрах Закарпатської області, зокрема в містах 

Мукачево, Тячево та Тячівського району: Тернівська ЗОНІ І-ІІІ ст., 

Тересвянська ЗОШ І-ІІІст, Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Солотвинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з румунською мовою навчання, Солотвинська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3, Солотвинський ліцей інтернатного типу гуманітарного та природничого 

профілю з румунською мовою навчання, Глибокопотіцька ЗОШ І-ІІІ ст., 

Нижньоапшанська ЗОШ І-ІІІ ст., Грушівська ЗОШ І-ІІІст, Тячівський ліцей- 

інтернат з угорською мовою навчання, Тячівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. 

В.Гренджі-Донського, Тячівська ЗОШІ-ІП ст. №2, Тячівська ЗОШІ-ІІІ ст. з 

угорською мовою навчанням ім. Ш.Голлоші, Тячівський професійний ліцей 

та ін.

Отже, головним завданням роботи колективу кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти та педагогічного факультету в цілому -  є активізація 

різнопланової, широкомасштабної інформаційно-іміджевої, професійно- 

орієнтованої діяльності та пошукової роботи з метою відбору потенційних 

студентів університету.

Динаміку формування контингенту студентів спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» за 2015 -  2017 рр. подано у таблиці 2.1

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів 

за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

№
п/п Показник Роки

2015 рік 2016 рік 2017 рік
1 2 3 4 5

1. Ліцензований обсяг підготовки 
(осіб)

25/25 25/25 25/25

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма 13 18 18
• в т.ч. за держзамовленням: 11 15 15
• заочна форма 11 18 12
• в т.ч. за держзамовленням - - -

2.
• нагороджених медалями, або тих, 
що отримали диплом з відзнакою 5 6 5

•таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію - - -

• зарахованих на пільгових умовах; - - -
• з якими укладені договори на 
підготовку - - -

3.

Подано заяв на одне місце за 
формами навчання
• денна; 0,9 0,7 0,9
• заочна 1,05 1,5 0,8

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення
• денна форма 1,9 0,8 1,4
• заочна форма - - -

Підбиваючи підсумки вступної кампанії 2017 року, слід зазначити, що 

конкурсна ситуація на набір за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 

освітнього ступеню «бакалавр» має тенденцію до збільшення кількості 

абітурієнтів на денну форму навчання, але дещо зменшився конкурс на 

заочну форму навчання (у 2016 р. конкурс на денній формі навчання 

становив 0,7, а у 2017 р. -0,9 на одне місце; у 2016 р. конкурс на заочній 

формі навчання становив 1,5, а у 2017 р. -  0.8 на одне місце), що засвідчує 

потребу і попит на підготовку бакалаврів за спеціальністю «Дошкільна 

освіта» в регіоні.

Висновок. На підставі виїцевикладеного експертиза підтвердила, що 

контингент студентів за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти здійснюється в межах встановленого ліцензованого обсягу. Комісія

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гаврнш Н.В.
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дійшла висновку про доцільність збереження наявного ліцензованого обсягу 

прийому.

Мукачівський державний університет забезпечений законодавчо- 

нормативною документацією, передбаченою державними стандартами вищої 

освіти, а також освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітніми 

програмами, робочими навчальними планами, програмами навчальних 

дисциплін. Зміст підготовки фахівців у Мукачівському державному 

університеті відповідає державним вимогам, потребам ринку праці. При 

організації освітнього процесу дотримано співвідношення між основними 

циклами підготовки, співвідношення навчального часу між циклами 

підготовки та відповідність змісту підготовки державним вимогам, враховано 

потреби ринку праці до професійної підготовки та особистості фахівців.

Законодавчою базою реалізації змісту підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти є: Національна доктрина розвитку освіти, Закон України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-18; постанова КМУ від 

29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; 

наказ МОН України від 26.01.2015 р. № 47 «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015-2016 навчальний рік» та лист від 13.03.2015 р. 

№1/9-126; накази Міністерства освіти і науки України:

-  від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України»;

-  від 06.06.1996 р. № 191/153 «Положення про академічні відпустки та 

повторне навчання у вищих закладах освіти»;

-  від 15.07.1996 р. № 245 «Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

Голова експертної комісії
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-  від 24.05.2013 р. № 584 «Положення про порядок створення та організацію 

роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах 

України»; лист від 26.02.2010 р. № 1/9-119 «Методичні рекомендації щодо 

запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових 

документів у вищих навчальних закладах»; «Довідник користувача 

Європейської системи трансферу та накопичення кредитів» (Брюссель, 

06.02.2009 р.).

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою Дошкільна 

освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти здійснюється згідно з нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України відповідно до чинного законодавства.

Зміст підготовки майбутніх фахівців за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти регламентується освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта підготовки бакалавра на основі ОКР 

«молодший спеціаліст», затвердженої в установленому порядку.

Навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти розроблені колективом викладачів 

кафедри і схвалені Вченою радою університету, затверджені ректором. 

Навчальні плани складені на основі чинних вимог щодо структури, 

структурно-логічної схеми послідовності вивчення дисциплін, змісту 

нормативної та вибіркової частин, обсягу та розподілу навчального 

навантаження.

Організаційне та методичне забезпечення освітнього процесу 

реалізується на основі регламенту університету, положень про організацію 

освітнього процесу, навчальних планів за освітньо-професійними 

програмами, робочих програм з дисциплін. Інваріативна частина навчального 

плану визначає дисципліни, обов’язкові для вивчення. Варіативна частина

Голова експертної комісії
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навчального плану передбачає розширення і поглиблення змісту професійної 

підготовки бакалаврів, забезпечення їх індивідуального розвитку; пізнавальних 

інтересів і нахилів. За рахунок годин варіативної частини плану реалізується 

регіональний компонент змісту.

З метою якісної організації та проведення освітнього процесу щороку 

здійснюється перегляд робочих програм дисциплін з урахуванням змін у 

навчальних планах. Усі дисципліни забезпечені робочими програмами, 

розробленими з урахуванням сучасних вимог освітнього процесу. Усі 

програми складені за єдиним зразком і включають: пояснювальну записку, в 

якій розкриваються мета, завдання, програма курсу; змістові модулі, кожен з 

яких містить тематику лекцій з анотаціями, практичних (семінарських) 

занять (теми, плани, завдання), модуль самостійної роботи (містить теми, 

завдання для самостійного виконання), матеріали поточного та підсумкового 

контролю, перелік літератури.

Обсяг навчання за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти становить 120 кредитів. Теоретичне навчання -  108 кредити ЕСТ8, 

практична підготовка -  12 кредитів ЕСТ8 (Практика педагогічна (психолого- 

педагогічна) -  3 кредити ЕСТ8; Практика педагогічна (організаційно- 

методична) -  3 кредитів ЕСТ8); Практика педагогічна -  6 кредитів ЕСТ8).

Висновок. Зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти у Мукачівському державному 

університеті відповідає встановленим державним вимогам щодо освітньої 

діяльності. Навчальний план розроблено відповідно до стандарту, вимог 

кредитної трансферно-накопичувальної системи і погоджено у 

встановленому порядку. Перевірка навчальних планів показала їх 

відповідність структурно-логічній послідовності викладання дисциплін.

Голова експертної комісії
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
Експертною комісією після перегляду первинних документів відділу 

кадрів МДУ перевірено достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу 

інформації щодо якісного складу науково-педагогічного персоналу 

випускової та інших кафедр університету, який забезпечує освітній процес 

за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

За підсумками експертизи документів та матеріалів, поданих 

навчальним закладом, співбесіди з керівниками та викладачами університету 

встановлено таке.

Випусковою кафедрою з підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в університеті є кафедра теорії та 

методики дошкільної освіти.

Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Черепаня Наталія 

Іванівна. У 1994 році закінчила Прикарпатський університет ім. Василя 

Стефаника (спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», 

Кваліфікація - «учитель початкових класів»). У 1996 році закінчила 

Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника (спеціальність 

«Психологія. Практична психологія в галузі освіти», Кваліфікація - 

«практичний психолог»). У 2006 році присвоєно науковий ступінь кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності дошкільна освіта. У 2011 році присвоєно 

вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти.

У сфері вищої освіти працює з 2006 року. Має більше 90 публікацій з 

проблем дошкільної та вищої освіти.

Наталія Іванівна є керівником кафедральної науково-дослідної теми 

«Проблема трансформації підготовки кадрів дошкільної освіти в контексті 

входження України до європейського освітнього простору». У межах теми 

під її керівництвом та редакцією щороку проводяться науково-методичні
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семінари, зокрема, з актуальних проблем дошкільної освіти, підготовки 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, за підсумками яких 

видаються збірники наукових праць. На базі Мукачівського дошкільного 

навчального закладу №23 Мукачівської міської ради Закарпатської обл. 

проведено науково-методичний семінар за результатами Всеукраїнської 

експериментально-дослідницької роботи з теми «Формування світогляду 

дітей старшого дошкільного віку засобами художнього слова в інтегрованому 

просторі навчального закладу» (листопад 2016 року, грудень 2017 року).

У період з 21 листопада 2016 р. по 21 травня 2017 р. проходила 

стажування у Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені В.Гнатюка, під час якого розширила та поглибила свої знання та 

вміння щодо сучасних вимог при розробці нормативних документів, 

організації освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення у 

процесі підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Дошкільна освіта» (довідка від 29.05.2017 р., №618-33/03).

Черепаня Н.І. успішно поєднує організаційну, викладацьку, навчально- 

методичну роботу, має авторитет серед колег, працівників закладів 

дошкільної освіти м. Мукачева. Наявна кількість публікацій відповідає 

вимогам щодо відповідності їх тематики змісту навчальних дисциплін, які 

веде викладач та освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта».

За даними таблиці 4.1, 55,5 % професорсько-викладацького складу 

кафедри -  викладачі з науковими ступенями та вченими званнями, що 

засвідчує високий рівень фахової підготовки студентів.

Таблиця 4.1

Характеристика професорсько-викладацького складу
в и п у с к о в о ї кас

••• • •• • 
>едри т е о р ії  т а  м е т о д и к и  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Професорсько- 
викладацький 
склад, осіб (%)

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
(в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

Доктори наук, 
професори, осіб

(%)

Кандидати наук, 
доценти, 
осіб (%)

Без наукових 
ступенів і 

вчених звань, 
осіб (%)

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.



19

9(100%) - 5 (55,5%) 4 (44,5%)

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою Дошкільна 

освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти здійснюють 9 науково-педагогічних працівників (9 на постійній 

основі, з яких 5 кандидатів наук, 4старших викладачів. Крім викладачів 

випускової кафедри, до підготовки фахівців залучаються викладачі кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, психології та кафедри легкої 

промисловості і професійної освіти.

З’ясовано, що викладання лекційних годин дисциплін за освітньо- 

професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти здійснюють 76,92% 

науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 

званнями, з яких на постійній основі працюють 100% викладачів. Частка 

лекційних годин, що читається докторами наук за основним місцем роботи 

становить 11,2%, що відповідає ліцензійним вимогам (+1,2%).

Організація роботи випускової кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти відповідає сучасним вимогам до підготовки висококваліфікованих 

педагогічних працівників відповідно до потреб держави і регіону. Навчальна, 

виховна та науково-дослідна робота кафедри спрямована на забезпечення 

фахівців за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 

012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

потенціалом новітніх педагогічних технологій для ефективного виконання 

практичної діяльності за фахом, на розвиток умінь самостійно та 

кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до функціональних 

обов’язків.

Науково-викладацький склад кафедри теорії та методики дошкільної 

освіти має відповідну науково-професійну підготовку. Більшість викладачів 

кафедри, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною
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програмою Дошкільна освіта, мають базову вищу освіту відповідної 

спеціальності. Всі викладачі кафедри за останній рік мають не менше двох 

публікацій з проблем дошкільної освіти у фахових виданнях, апробації 

результатів науково-дослідної роботи на науково-практичних конференціях 

різного рівня з актуальних проблем дошкільної освіти, значний досвід 

практичної роботи в закладах дошкільної та вищої освіти. Тематика наукових 

публікацій усіх науково-педагогічних працівників відповідає змісту 

дисциплін, які вони викладають. Більшість з них мають стаж науково- 

педагогічної роботи у ВНЗ більше 10-12 років.

На кафедрі налагоджена чітка система взаємовідвідування занять, яка 

сприяє обміну педагогічним досвідом, вдосконаленню педагогічної 

майстерності викладачів.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється у відповідності з 

планом підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

університету, планом роботи кафедри та індивідуальними планами роботи 

викладачів із урахуванням їх фахової підготовки, кваліфікації, досвіду.

З метою підвищення кваліфікації/стажування викладачів кафедри 

налагоджено співробітництво із вищими навчальними закладами (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Співпраця з ВНЗ щодо підвищення кваліфікації

Назва ВНЗ Договір про 
співробітництво

Форма
підвищення
кваліфікації

ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет»

Меморандум про 
створення 

міжнародного 
консорціуму 

університетів від 
23.04.2015 р.

стажування, 
участь у 

конференціях, 
семінарах

Інститут обдарованої дитини 
НАПН України №167 від 17.07.2013 р. стажування

Хмельницький національний 
університет

№242
від 12.11.2012 р. стажування
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Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені 

Івана Франка

№11/191 
від 11.05.2013 р.

стажування, 
участь у 

конференціях, 
семінарах

Українська інженерно- 
педагогічна академія №1 від 06.02.2015 р. стажування

Закарпатський угорський 
інститут ім. Ференца Ракоці 11

*

№2 від 12.11.2012 р.

стажування, 
участь у 

конференціях, 
семінарах

Здійснюється також обмін навчальною та методичною літературою між 

вузами, спільне проведення семінарів, конференцій, круглих столів.

Підвищення кваліфікації викладачі кафедри здійснюють також у 

процесі виконання запланованої науково-дослідної роботи, беручи участь у 

науково-методичних семінарах кафедри, науково-теоретичних конференціях 

студентів та викладачів, під час взаємовідвідування навчальних занять.

Експертами було перевірено наявність програм, звітів про стажування 

викладачів, згідно з якими встановлено, що підвищення кваліфікації кадрів 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти відбувається відповідно до 

затвердженого плану.

У індивідуальних планах про стажування і звітах (2016-2017 рр.) за 

підсумками його проходження відображено зміст питань, які вивчалися щодо 

особливостей організації освітнього процесу та викладання навчальних 

дисциплін за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (Черепаня Н.І., 

Іванова В.В., Попович О.М., Чекам О.І., Барна Х.В. , Русин Н.М., Микуліна 

А.К., Михайлова К.В., Касяненко О.М.)

Виконання індивідуальних програм підвищення кваліфікації 

викладачами аналізуються на засіданнях кафедри та враховуються при 

проведенні атестації, розподілі навчального навантаження, при участі у 

конкурсах на вакантні посади тощо.

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічних
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працівників з інших кафедр, які беруть участь у підготовці фахівців за 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за наказами 

про зарахування на посаду, особовими справами, трудовими книжками, 

заліково-екзаменаційними відомостями, журналами академічних груп і 

констатує, що наведені дані відповідають встановленим нормам.

Висновок. Експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення 

підготовки фахівців у Мукачівському державному університеті відповідає 

державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми 

Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Випускова кафедра теорії та методики 

дошкільної освіти систематично проводить роботу з формування, підвищення 

кваліфікації працівників. Якісний склад кафедри, ділова та професійна 

підготовка викладачів спроможні забезпечити навчання студентів у 

відповідності до ліцензованих обсягів.

Під час експертної перевірки було вивчено такі регламентуючі 

документи навчально-методичного забезпечення підготовки за освітньо- 

професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, як навчальні плани, 

графіки навчального процесу, робочі програми дисциплін та розклади занять. 

Експертній комісії було представлено навчально-методичний комплекс, який 

містить:

освітньо-професійну програму Дошкільна освіта, яка за структурою 

відповідає вимогам МОН України;

навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 

професійною програмою Дошкільна освіта, який затверджено в

Голова експертної комісії

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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установленому порядку і містить графік навчального процесу, бюджет часу в 

тижнях, нормативні дисципліни з циклу гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки. Передбачено нормативні та вибіркові навчальні 

дисципліни з циклу спеціальної (фахової) підготовки, два види практики, 

державну атестацію;

навчальні програми, навчально-методичні посібники з дисциплін за 

навчальним планом, плани семінарських занять з методичними 

рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів, тестові 

контрольні завдання тощо;

програми педагогічних практик у ДНЗ, які розроблені згідно з 

нормативними і кваліфікаційними вимогами й спрямовані на формування 

практичних навичок професійної діяльності майбутніх вихователів

дошкільної освіти;

методичні рекомендації для написання курсових робіт;

програму, критерії оцінювання та методичні рекомендації до складання 

комплексного державного екзамену за фахом.

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою Дошкільна 

освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня 

організовується відповідно визначеного графіка за семестровою системою: 

58 тижнів теоретичного навчання, 14 тижнів екзаменаційної сесії, 2 тижні -  

державна атестація: комплексний фаховий.

Передбачено такі види практики: психолого-педагогічна,

організаційно-методична (протягом чотирьох тижнів у третьому семестрі), 

педагогічна (протягом чотирьох тижнів у четвертому семестрі).

За висновками експертів, перелік навчальних дисциплін, включених до 

навчального плану, педагогічних практик у повній мірі визначають зміст 

професійної підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта», яким присвоюється 

кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Аналіз робочих програм з дисциплін навчального плану свідчить, що 

вони укладені у відповідності до чинних вимог і містять опис навчальної 

дисципліни, визначення мети та завдань, програму, структуру навчальної 

дисципліни, теми семінарських, практичних занять, завдання для 

самостійної, індивідуальної роботи студентів, методи навчання, методи 

контролю, таблицю розподілу вагових коефіцієнтів, шкалу оцінювання, 

методичне забезпечення, рекомендовану літературу, інформаційні ресурси, 

питання для підсумкового контролю.

Перевірка показала, що наукове керівництво підготовкою 

кваліфікаційних робіт здійснюється лише викладачами вищої кваліфікації на 

основі розроблених методичних рекомендацій. Тематика магістерських робіт 

щорічно уточнюється викладачами випускової кафедри і затверджується на 

засіданні кафедри (протокол № 2 від 20.09.2016 р.) та наказом по 

університету (№ 510-с від 03.10.2016 р. (денна форма навчання), № 511-е від 

03.10.2016 р. (заочна форма навчання).

Аналіз програм практик засвідчує їх орієнтованість на забезпечення 

послідовного системного формування професійних компетентностей та 

особистісно-професійних якостей у майбутніх вихователів.

Під час акредитаційної експертизи з’ясовано, що моніторинг знань 

студентів здійснюється через систему поточного, модульного, підсумкового 

та семестрового контролів із урахуванням репродуктивного, 

реконструктивного і творчого рівнів професійної діяльності майбутніх 

фахівців. Результати екзаменаційних сесій є предметом обговорення на 

засіданнях випускової кафедри, вченої ради педагогічного факультету.

З усіх навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної 

програми Дошкільна освіта та навчального плану викладачами кафедр 

розроблені пакети комплексних контрольних робіт (ККР), затверджені в 

установленому порядку. Моніторинг якості підготовки фахівців проводиться 

систематично.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Важливим здобутком кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

комісія вважає результативну роботу викладачів щодо створення і видання 

навчальних та методичних посібників, рекомендацій, навчально-методичних 

матеріалів дисциплін, закріплених за кафедрою. Електронні варіанти 

навчально-методичних видань доступні у ВНС МОСЮЬЕ, що сприяє 

удосконаленню організації навчального процесу за освітньо-професійною 

програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, належному забезпеченню самостійної 

роботи студентів.

Протягом 2016-2018 років студенти спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» освітнього ступеня «бакалавр» проходили різні види практик: 

психолого-педагогічну; організаційно-методичну; виробничу. З метою 

ефективної організації практик за фахом на кафедрі теорії та методики 

дошкільної освіти розроблено програми та методичні рекомендації до всіх 

видів практик для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» освітнього 

ступеня «бакалавр» (розглянуто та затверджено на засіданні кафедри теорії 

та методики дошкільної освіти та на засіданні Науково-методичної ради. 

Методичні рекомендації містять інформацію щодо мети, завдань, напрямків, 

змісту практики, форми і змісту звітних матеріалів про проходження 

практики, рекомендації щодо оформлення та ведення щоденника практики, 

зразки оформлення документації, вимоги до оцінювання результатів 

практичної підготовки.

Підсумки проходження практик студентами підводяться комісією із 

захисту практики, до складу якої входять керівники практики -  викладачі 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Мукачівського державного 

університету. Захист звітів практик студентів проводиться відповідно до 

затвердженого графіку у формі диференційованого заліку.

Державна атестація студента здійснюється екзаменаційною комісією.

Гавриш Н.В.
Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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У 2017-2018 н. р. відповідно до навчального плану та програми 

комплексного фахового екзамену (протокол №3 від 24 жовтня 2016 р.) 

включено наступні дисципліни: Педагогіка дошкільна, Основи

природознавства з методикою, Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень, Теорія та методика фізичного виховання та 

валеологічної освіти, Основи образотворчого мистецтва з методикою 

керівництва, Дошкільна лінгводидактика, Методика проведення занять з 

народознавства в ДНЗ, Організація та керівництво в ДНЗ.

Комплексний фаховий екзамен проводиться в усній формі. В 

екзаменаційних білетах запропоновано тестові завдання та три питання, 

кожне з яких оцінюється за національною шкалою.

Експерти констатують, що університет і педагогічний факультет, 

зокрема, мають достатнє інформаційне забезпечення освітнього процесу, 

завдяки ресурсно-інформаційній складовій наукової бібліотеки університету, 

що сформована відповідно до інформаційних потреб професорсько- 

викладацького складу і студентів з використанням традиційних та 

інноваційних методів комплектування та обслуговування.

Єдиний загальний бібліотечний фонд налічує 153 020 документів. За 

цільовим призначенням фонд поділяється: навчальні видання -  89%,

наукові -  8%, довідкові -  1 %, літературно - художні - близько 2%.

У результаті поетапного розвитку бібліотеки склалась структура, яка 

дозволяє здійснювати оперативне, диференційоване обслуговування: 

бібліотечно-інформаційний центр, 5 читальних залів на 188 місць, З 

абонементи.

У бібліотеці обладнано 30 автоматизованих робочих місць: для 

співробітників -  12, для користувачів -  18, всі комп’ютери мають доступ до 

мережі Інтернет. Поява в читальній залі бібліотеки зони з вільним доступом 

до Інтернету через \¥і-Рі дозволяє читачам працювати не лише з

Голова експертної комісії
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комп'ютерами, які надає бібліотека, а й з комп’ютерними засобами, що 

значно підвищує якість підготовки студентів до занять.
Бібліотека має значний інформаційний ресурс для забезпечення всіх 

циклів дисциплін для підготовки за освітньо-професійною програмою 

Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти.

Значна увага приділяється створенню фонду оцифрованих документів 

(на електронних носіях). База повнотекстових документів складається з 

більше, ніж 900 примірників. Постійно розвивається і вдосконалюється 

система пошуку інформації у періодичних виданнях. Розроблено повні версії 

традиційної та електронної версій систематичної картотеки статей (СКС), 

путівники, покажчики.

Пріоритетним напрямом у комплектуванні фонду залишається 

створення БД документів на електронних носіях інформації. База 

повнотекстових електронних документів складається з більше ніж 4000 

примірників, щомісяця поповнюється завдяки оцифруванню бібліотечного 

фонду, поповненню репозитарію праць викладачів університету та інших 

джерел надходження.

Фонд навчально-методичних видань становить 89%, значна кількість з 

яких має гриф Міністерства освіти і науки України. З 2014 р. в бібліотеці 

створена електронна читальна зала, в якій користувачі мають доступ до 

вітчизняних та світових електронних бібліотек з допомогою вільного 

доступу до Інтернет-ресурсів через \Уі-Рі. Наукова бібліотека постійно 

поновлює базу повнотекстових електронних видань, якими читач може 

користуватися в бібліотечно-інформаційному центрі та записати їх на 

електронні носії інформації (диски, флеш-карти), замовити через послугу 

«Дистанційне замовлення електронних документів». Всі користувачі мають 

можливість скористатися електронним каталогом бази даних 

«УФД/Бібліотека» з будь-якого робочого місця у локальній мережі

Голова експертної комісії
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університету та через сайт бібліотеки. Для віддалених користувачів на сайті 

бібліотеки працює віртуальна довідкова служба.

Постійно розвивається і вдосконалюється система пошуку інформації 

у періодичних виданнях: на допомогу користувачам - традиційна та 

електронна систематична картотека статей (СКС), путівники, бібліографічні 

покажчики. Електронна версія СКС налічує 72 147 записів.

Читальні зали забезпечені періодичними виданнями за фахом, зокрема: 

Бібліотека вихователя дитячого садка, Вихователь-методист дошкільного 

закладу, Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання, Дитячий 

садок, Дитячий садок. Бібліотека, Дитячий садок. Мистецтво, Дитячий садок. 

Управління, Дошкілля, Дошкільне виховання, Дошкільний навчальний 

заклад, Зростаємо разом, Логопед, Методист, Обдарована дитина, Освіта 

України, Палітра педагога, Педагогіка і психологія, Практика управління 

дошкільним закладом, Практика управління закладом освіти, Практичний 

психолог: дитячий садок, Психолог довкілля, Розкажіть онуку тощо.

З метою розвитку бази навчально-методичного забезпечення всіх 

навчальних програм університету та постійного оперативного оновлення їх 

змісту відповідно до змін нормативно-правового та іншого середовища в 

МДУ створено електронну базу методичних видань, які розміщені на 

локальному \УеЬ-сервері (Ьир://теїЬосП£т5и ). Це дає змогу студентам при 

роботі у комп’ютерних класах і спеціалізованих лабораторіях вільно 

користуватися методичним забезпеченням, розробленим викладачами 

кафедр.

Перевіркою з’ясовано, що деканат педагогічного факультету, 

випускова кафедра спрямовують свої зусилля на створення оптимальних 

умов для саморозвитку, формування загальної і педагогічної культури, 

формування особистості студента як громадянина і фахівця.

Висновок. Експертна комісія констатує, що організаційне, навчально- 

методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, виховна

Голова експертної комісії
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робота зі студентами в Мукачівському державному університеті 

відповідають державним вимогам і повністю забезпечують належний 

професійний рівень підготовки випускників.

6. ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Комісією встановлено, що в Мукачівському державному університеті 

функціонує система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої 

освіти) та інших нормативних документів.

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення 

університетом таких процедур і заходів:

-  визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

-  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

-  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

-  забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників;

-  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою 

програмою;

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;

-  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;

Голова експертної комісії
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-  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти;

-  інших процедур і заходів.

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає також контроль за:

-  кадровим забезпеченням освітньої діяльності;

-  навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;

-  якістю проведення навчальних занять.

В Університеті проводиться щорічно рейтингове оцінювання досягнень 

студентів, що спрямоване на пошук та реалізацію механізмів удосконалення 

дієвих форм поєднання науки та освіти, інноваційних інтегрованих 

технологій і методик організації освітнього процесу, наукової і науково- 

дослідної роботи студентів.

Рейтинговим оцінюванням досягнень студентів передбачено:

-  створення інформаційної бази, що всебічно відображає здобуті 

досягнення кожного студента університету в навчанні, науковій та науково- 

дослідній роботі, його участі в громадському, спортивному та культурному 

житті університету, в роботі органів студентського самоврядування;

-  мотивацію студентів до удосконалення якості навчання, наукової та 

науково-дослідної роботи, підвищення рівня набутих ними професійних 

навичок;

-  розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й 

соціальної активності студентів;

-  реалізацію принципів змагальності та здорової конкуренції;

-  створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень 

щодо заходів, спрямованих на заохочення студентів;

-  стимулювання видів діяльності студентської молоді, що визначають 

рейтинг і статус університету.

Голова експертної комісії
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Поточний і семестровий контроль оцінки знань застосовуються з 

метою систематизації знань студентів і актуалізації їх засвоєння протягом 

семестру, навчального року; досягнення відкритості системи контролю; 

подолання елементів суб’єктивізму при оцінці знань, практичних умінь і 

навичок; розвитку творчих здібностей студентів; активного впровадження 

нових технологій і методів навчання; підвищення ефективності роботи 

викладачів.
Експертна перевірка якості підготовки випускників, а також рівня 

знань студентів за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти виявила належний рівень підготовки фахівців у Мукачівському 

державному університеті.

Для перевірки рівня підготовки випускників експертною комісією 

здійснено контрольні заміри знань студентів (ККР) із навчальних дисциплін 

професійно-орієнтованої (спеціальної (фахової)) підготовки.

ККР розроблені відповідно до програм навчальних дисциплін, мають 

рецензії, пояснювальні записки, необхідну кількість варіантів завдань, 

критерії оцінювання, затверджені в установленому порядку.

За результатами експертної перевірки виконання студентами 

комплексних контрольних робіт було одержано такі показники:

підготовки: абсолютна успішність -  100%; якість знань -  50% (додаток А).

Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами 

акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія встановила 

середню розбіжність в оцінці, яка склала 0,5%, та 0,6% що в межах 

допустимих норм.

Експертна комісія констатує, що результати сесій та контрольних робіт 

свідчать про достатній загальний рівень фахової підготовки студентів, 

показники абсолютної та якісної успішності відповідають вимогам

Голова експертної комісії
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акредитації.
Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом за 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та має на 

меті опанування студентами фахових практичних навичок та вмінь.

Відповідно до навчального плану спеціальності, студенти проходять 

педагогічні практики.

Педагогічна практика організовується на підставі щорічних угод з 

управлінням освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради (Угода №1 від 31.08.2017 р., Угода №2 від 31.08.2017 р. та 

тимчасових угод і проводиться на базі закладів дошкільної освіти м. 

Мукачева та Закарпатської області.

Перевірка звітів з практик свідчить про належну практичну підготовку 

фахівців за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 

012 «Дошкільна освіта» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Комісія відзначає достатню якість звітів у розрізі повноти відображення в 

них виконання всіх завдань програми практики, насиченості звітів 

матеріалами, висновками та пропозиціями студентів. Захист звітів 

здійснюється згідно порядку та термінів, передбачених програмою практики.

Експертами було перевірено 22 звіти практик. Розбіжність в оцінках 

склала 0 (нуль) балів, що відповідає вимогам акредитації (додаток Б).

Перевіркою встановлено, що державна атестація випускників 

проходить у формі комплексного фахового екзамену, захисту дипломних 

робіт, підготовка до яких має належне методичне забезпечення: програма 

комплексного фахового екзамену (ЕК), методичні рекомендації щодо 

підготовки студентів до ЕК, критерії оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів; методичні рекомендації до написання дипломних робіт та критерії 

оцінювання результатів підготовки та захисту дипломної роботи, затверджені 

в установленому порядку.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Г’авриш Н.В.



33

Комісія зазначає, що тематика дипломних робіт є актуальною. Рівень 

складності тем в цілому відповідає сучасному стану розвитку педагогічної 

науки та практики, об’єкти дослідження відповідають профілю майбутнього 

фаху. Керівництво роботами здійснюють науковці, не нижче рівня кандидата 

наук, досвідчені фахівці.

Вибіркова перевірка дипломних робіт та результатів державної 

атестації встановила, що розбіжність в оцінках склала 0 (нуль) балів (додатки

Висновок. Експертна комісія констатує, що якість підготовки 

випускників, рівень знань студентів за освітньо-професійною програмою 

Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та рівень об’єктивності їх оцінювання 

відповідають акредитаційним вимогам.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО

Експертна комісія засвідчує, що Мукачівський державний університет 

має необхідну матеріально-технічну базу для підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Загальна площа приміщень Мукачівського державного університету 

складає 27815,'7м“ (загальна площа шести корпусів, гуртожитків). Це 

відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки фахівців за рівнем вищої 

освіти магістр.

На сьогодні аудиторний фонд університету включає 107 приміщень, у 

яких ведуться лекційні, практичні та семінарські заняття, 48 спеціалізованих 

лабораторій, 9 комп'ютерних класів, в тому числі 1 клас комп'ютерного
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дизайну та комп’ютерний клас з віртуальним лінгафонним кабінетом. Заклад 

має 2 гуртожитки. Всі бажаючі студенти забезпечені проживанням у них.

Усі кафедри Мукачівського державного університету, що забезпечують 

освітній процес за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, мають необхідну матеріально-технічну базу для проведення 

навчального процесу (лекційних, практичних та лабораторних занять), 

дослідної роботи викладачів, студентів. Кожна кафедра має приміщення, 

призначені для проведення консультацій, індивідуальної роботи зі 

студентами, а також організації самостійної роботи студентів.

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти розміщена в корпусі № 4 

Мукачівського державного університету у відповідно обладнаних 

приміщеннях загальною площею 30,90 м. Заняття проводяться у тематичних 

кабінетах педагогіки, спеціалізованих лабораторіях з використанням 

програмного забезпечення. Для підготовки кваліфікаційних робіт студенти 

мають вільний доступ до трьох комп'ютерних класів із використанням 

інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет.

Матеріально-технічна база кафедри відповідає високим вимогам 

сьогодення. На кафедрі для використання викладачами встановлено два 

комп'ютери, два принтери, сканер. Слід зазначити, що на кафедрі постійно є 

необмежений доступ до мережі Інтернет.

Значна увага на кафедрі приділяється впровадженню в навчальний 

процес пакетів прикладних програм, які дають можливість підвищити 

ефективність навчального процесу та сформувати необхідні знання та 

навички у студентів, це, зокрема, Місгозой ОШсе \УогсІ 2003, Місгозой ОДЇсе 

Ехсеї 2003, Місгозой ОШсе Ассезз 2003, Місгозой ОШсе РошегРоіпІ 2003, 

Місгозой ОШсе Визіпезз Сопіасї Мапа§ег 2003, Іпїетеі Ехріогег, ОиіЬоок 

Ехргезз, Рогт Йеабег 6.0, Еіпе Кеабег 7.0, Тестові програми, Ь іп§уо 10.0 тощо.

Голова експертної комісії
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До того ж, в університеті створено навчальне модульне середовище, 

яке дає змогу студентам отримувати всі начальні матеріали (опорні 

конспекти лекцій, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, тематику 

семінарських занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

тощо) за умови реєстрації на курс «Навчальні курси по Моосіїе».

Загалом матеріально-технічна база університету забезпечує належний 

рівень підготовки фахівців та відповідає державним вимогам. Експерти 

засвідчують, що студенти спеціальності мають належні житлово-побутові 

умови. Усі 100 % студентів, які потребують місце проживання на час 

навчання забезпечуються гуртожитком.

Під час роботи в МДУ комісія встановила, що кількість студентів на 

одне посадкове місце у їдальнях становить 5 осіб ( у матеріалах самоаналізу - 

7) при нормативній вимозі ДБН В.2.2-3.97 (п. 378) не більше п’яти осіб. 

Комісії було представлено угоду про надання послуг з організацію гарячого 

харчування для студентів МДУ у їдальні за адресою вул. Ужгородська, 27 

(відстань 100 метрів від корпусу університету) (договір №589 від 28.11.2017 

року).

Висновок. Експертна комісія констатує, що загальні показники 

матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури університету 

повною мірою відповідають акредитаційним вимогам та дозволяють 

здійснювати підготовку за освітньо-професійною програмою «Дошкільна 

освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти з ліцензованим обсягом 50 студентів.

8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Акредитаційною перевіркою на місці встановлено, що наукова і 

науково-технічна діяльність Мукачівського державного університету 

формується і реалізується згідно із Законами України «Про наукову і

Голова експертної комісії
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науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки» і має багато ступеневу структуру.
Наукова і науково-технічна діяльність у МДУ проводиться за 

основними пріоритетними тематичними напрямами науки і техніки:

1. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук
2. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та 

соціально-економічна політика.

4. Нові матеріали та сенсори.

Розвитку навчальної, методичної та наукової діяльності сприяє 

видавнича діяльність МДУ. Видання університету охоплюють різноманітні 

галузі знань: педагогіка, психологія, економіка, технічні науки, історія, 

філософія, мовознавство, суспільствознавство, туризмознавство. Всім 

виданням університету присвоєно міжнародний стандартний серійний номер 

періодичних видань І88И (Опііпе), що використовується для ідентифікації 

друкованого або електронного періодичного видання. До Переліку наукових 

фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії 

(кандидата наук) та доктора наук, входять збірники наукових праць 

«Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія 

«Економіка», «Науковий вісник Мукачівського державного університету. 

Серія «Педагогіка та психологія», електронне наукове видання «Економіка та 

суспільство». Всі друковані фахові наукові видання прийняті на репозитарне 

зберігання та представлення на порталі в інформаційному ресурсі 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Наукова періодика 

України». Видавництво університету внесено до Державного реєстру 

видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, має свій 

ідентифікатор у системі Міжнародної стандартної нумерації книг І8Вїч[.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Залученню до науково-дослідної та пошукової роботи студентів сприяє 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

«Наука майбутнього». У 7 олімпіадах II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2017 році прийняло учать 16 студентів, отримано 

1 диплом II ступеню та 2 дипломи III ступеню. На Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 

подано та прорецензовано 4 роботи. Щорічно за участі студентів видається 

близько 100 статей та 300 тез доповідей із актуальних проблем гуманітарних 

та технічних наук.

Експертна комісія встановила, що важливим напрямом діяльності 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти є науково-дослідна робота і 

міжнародна співпраця. Фахівці кафедри працюють над науковою проблемою 

«Проблема трансформації підготовки кадрів дошкільної освіти в контексті 

входження України до європейського освітнього простору» (керівник -  

канд.пед.н., доцент Н.І. Черепаня. До цієї роботи активно долучаються і 

студенти.

Колектив кафедри теорії та методики дошкільної освіти інтенсивно 

проводить наукові дослідження з психолого-педагогічних проблем. За звітній 

період успішно захищено одну кандидатську дисертацію (О.М. Попович).

За 2015 -  2017 рр. викладачами кафедри опубліковано: 1 навчальний 

посібник (рекомендований вченою радою МДУ), 3 навчально-методичні 

посібники (рекомендовані науково-методичною радою МДУ) та 16 інших 

навчально-методичних видань до навчальних дисциплін (рекомендовані 

науково-методичною радою МДУ) понад 90 статей, з них близько 4 2 - у  

фахових виданнях, 11-у зарубіжних виданнях.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Творча 

майстерня майбутнього педагога», основним завданням якого є залучення 

майбутніх педагогів до наукової діяльності та творчості.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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На педагогічному факультеті кафедрою теорії та методики дошкільної 

освіти за звітній період проведено:
- Науково-методичний семінар «Система оцінювання знань, умінь і 

навичок у вищій школі» 24 березня 2015р. м. Мукачево.

- Круглий стіл «Професійна підготовка майбутнього педагога в 

умовах сучасної освітньої парадигми» 25 серпня 2015р., м. Мукачево.

- Науково-методичний семінар «Панорама ідей забезпечення якості 

дошкільної освіти» 24 вересня 2015р., м. Мукачево.

- Науково-методичний семінар «Організація різних видів самостійної 

роботи студентів за КМС» 29 вересня 2015р., м. Мукачево.

- Науково-методичний семінар «Національно-патріотичне виховання в 

контексті розвитку духовного потенціалу дитини дошкільного віку» 24 

листопада 2015р., МДУ, м. Мукачево.

- Методичний семінар-практикум «Про особливості підготовки 

майбутніх вихователів ДНЗ до реалізації вимог діючих програм» 21 квітня, 

2016р. ДНЗ № 5 м. Мукачево.

- Науковий семінар «Взаємозв’язок теорії і практики в оволодінні 

професійними навичками студентів», 25 травня 2016 р., м. Мукачево.

Науково-методичний семінар «Сучасні тенденції розвитку 

дошкільної освіти» 27 вересня 2016 року, м. Мукачево.

- Науковий семінар «Підготовка майбутніх бакалаврів дошкільної 

освіти до впровадження здоров’я-збережувальних технологій» 16 листопада 

2016 року, м. Мукачево.

- Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми сучасної дошкільної освіти» (26 жовтня 2017 р.).

Члени кафедри є співорганізаторами і учасниками постійно-діючого 

семінару кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти «Науково- 

методичні аспекти формування професійної компетентності педагогічних

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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кадрів вищої кваліфікації для системи дошкільної та початкової освіти в 

умовах полікультурного середовища», в рамках якого були проведені:

науково-методичний семінар «Актуальні проблеми професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних 

навчальних закладів в умовах інтеграції освітнього простору» (24 листопада

2015 р.);
педагогічні читання, присвячені 160-річчю з дня народження 

С.Ф.Русової «Софія Русова -  педагог, просвітитель»;

науково-методичний семінар «Комунікативно-мовленнєва 

компетентність як педагогічна проблема в системі початкової освіти» 

(травень, 2016 р.);

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція молодих 

учених і студентів «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах 

інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» (27-28 жовтня

2016 р.);

науковий семінар на тему «Формування дослідницької 

компетентності студентів у вищих педагогічних навчальних закладах» 

(26.04.17р.);

Викладачі кафедри ( Х.В.Барна) беруть участь в організації дослідно- 

експериментальної роботи Всеукраїнського рівня.

Фахівці кафедри беруть активну участь у міжнародних науково- 

практичних конференціях, публікують наукові праці, здійснюють підготовку 

та видання навчальних посібників, організовують наукову-дослідну роботу 

студентів, керують студентським гуртком.

Перевіркою встановлено, що до науково-дослідної роботи залучені всі 

студенти освітнього ступеня «бакалавр». Вони працюють над розв’язанням 

індивідуальних науково-дослідних завдань, що окреслені в тематиці 

кваліфікаційних робіт та відображені в їх змісті й у публікаціях студентів на 

сторінках «Наукового вісника Мукачівського державного університету»,

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Р  Рл і і і -  ГавришН.В.
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«Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія. 

Педагогіка та психологія» та інших фахових виданнях, у збірниках тез 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука та освіта: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному етапі» (19-20.05.2016 р., м. Мукачево), 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища школа і ринок праці: 

інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (19-21.10.2016 р.,

м. Мукачево), Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 

молодих учених і студентів «Актуальні проблеми навчання і виховання в 

умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» (27- 

28.10.2016 р., м. Мукачево) та Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- 

конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти» 

(26.10.2017 р.). Всього студентами опубліковано понад 46 наукових статей та 

тез конференцій.

Перевірка стану наукової роботи на педагогічному факультеті 

показала, що в означеному напрямі професійної діяльності викладачі 

випускової кафедри тісно співпрацюють з кафедрою педагогіки ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», кафедрою дошкільного 

виховання і початкової освіти Південноукраїнського регіонального інституту 

вдосконалення педагогічних кадрів; Закарпатським Угорським інститутом 

імені Ференца Ракоці II, Закарпатською академією мистецтв, Національним 

педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Інститутом педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України, Хмельницькою 

гуманітарно-педагогічною академією, Східноєвропейським національним 

університетом імені Лесі Українки, Тернопільським національним 

педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Прикарпатським 

національним університетом імені Василя Стефаника, Закарпатським 

інститутом післядипломної педагогічної освіти, Вищою лінгвістичною 

школою м. Ченстохова (Польща), з якими практикується проведення 

спільних науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів,

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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диплом» (Вища лінгвістична школа в м. Ченстохова (Польща)), академічної 

мобільності тощо.
Висновок. Експертна комісія визнає, що організація науково-дослідної 

роботи та міжнародної співпраці викладачів і студентів забезпечує належний 

рівень науково-педагогічної складової фахової підготовки студентів за 

освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 

«Дошкільна освіта» цершого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Комісія 

вважає за необхідне спрямувати подальші зусилля професорсько- 

викладацького складу кафедри на налагодження співпраці з педагогічними 

закладами освіти на міжнародному рівні.

9.ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

Не було.

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами експертної перевірки освітньої діяльності 

Мукачівського державного університету за освітньо-професійною програмою 

Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, експертна комісія засвідчує, що 

кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне та наукове 

забезпечення, стан виховної роботи, матеріально-технічна база, якість 

підготовки фахівців відповідає чинним державним вимогам і нормативам.

Аналіз документів і матеріалів, наданих Мукачівським державним 

університетом на розгляд експертної комісії, засвідчив їх достовірність та 

відповідність у повній мірі акредитаційним вимогам.

Водночас, експертна комісія вважає за необхідне висловити 

адміністрації університету, керівництву педагогічного факультету та 

випусковій кафедрі теорії та методики дошкільної освіти рекомендації щодо 

покращення підготовки бакалаврів педагогічного профілю, а саме:

Гавриш Н.В.
Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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1. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників щодо 

публікації результатів науково-дослідної роботи у виданнях, які входять до 

міжнародних науково-метричних баз 8сорш та \УеЬ оґ Зсіепсе та 

проходження викладачами, які забезпечують освітній процес за освітньо- 

професійною програмою Дошкільна освіта спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» науково-педагогічного стажування у закордонних вищих навчальних 

закладах.
2. Посилити роботу викладачів кафедри щодо видання електронної 

версії підручників та навчальних посібників з навчальних дисциплін циклу 

спеціальної (фахової) підготовки.

3. Спрямувати зусилля професорсько-викладацького складу кафедри 

на розширення співпраці з педагогічними закладами освіти на міжнародному 

рівні.

4. З метою підвищення якості науково-дослідної роботи викладачів 

випускової кафедри поширювати зв’язки з науковими установами НАІТН 

України (лабораторія розвитку дошкільника (інститут психології Г.С. 

Костюка) та лабораторія дошкільної освіти і виховання (ІПВ)).

Висновок. На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів 

Мукачівського державного університету та перевірки результатів освітньої 

діяльності університету і кафедри теорії та методики дошкільної освіти, 

зокрема, на місці, акредитаційна комісія дійшла висновку про відповідність 

освітньо-професійної програми Дошкільна освіта спеціальності

012 «Дошкільна освіта» першого(бакалаврського) рівня вищої освіти у 

Мукачівському державному університеті та умови її здійснення Ліцензійним 

вимогам щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти і 

вимогам Акредитаційної комісії України до освітніх програм такого рівня, 

забезпечуючи таким чином державну гарантію якості вищої освіти.

Експерти рекомендують Акредитаційній комісії України акредитувати 

освітньо-професійну програму Дошкільна освіта спеціальність

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

Мукачівському державному університеті.

Голова експертної комісії
професор кафедри психології та 
педагогіки дошкільної освіти Державного 
вищого навчального закладу «Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»,
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н В.

Член експертної комісії
доцент кафедри дошкільної освіти 
Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук,доцент Половіна О. А.

«24» травня 2018 року

Ректор Мукачівського

доктор психологічних нау

«З експертними висновкам

державного університету
Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо- 

професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 
012 «Дошкільна освіта» рівня вищої освіти «бакалавр»

Н айменування показника (нормативу)
Значення

показника
(нормативу)*

Ф актичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадж ення освітньої діяльності
1. Н аявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищ ої освіти

+ + -

2. Н аявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за  підготовку здобувачів 
вищ ої освіти, тим часової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною  спеціальністю

двіособи, щ о 
м аю ть науковий 
ступінь та  вчене 

звання, один 
науковий 

ступінь, один 
старш ий 
викладач

двіособи, що 
маю ть 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, 
один 

науковий 
ступінь, один 

старш ий 
викладач

-

3. Н аявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною  або спорідненою  
спеціальністю

+ + -

2) наукового ступеня та  вченого звання за 
відповідною  або спорідненою  
спеціальністю

-

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не м енш  як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового р івня з 
урахуванням стаж у педагогічної роботи)

+ + -

П ровадж ення освітньої діяльності
4. П роведення лекцій  з навчальних 
дисциплін науково-педагогічним и 
(науковими) працівникам и відповідної 
спеціальності за  основним  м ісцем  роботи 
(м інімальний відсоток визначеної 
навчальним планом  кількості годин):

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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1) які маю ть науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового р івня з урахуванням  
педагогічних працівників, які м аю ть вищ у 
категорію )

50 76,92 +26,92

2) які маю ть науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання проф есора 10 11,2 +1,2

3) які маю ть науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання
5. Проведення лекцій  з навчальних 
дисциплін, що забезпечую ть формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, які 
є визнаними професіоналами з досвідом 
роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи  за  фахом

15 25 +10

2) практичної роботи за  фахом

6. П роведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, р івень наукової та 
професійної активності кож ного з яких 
засвідчується виконанням  за  останні п ’ять 
років не менш е трьох умов, зазначених у 
пункті 5 прим іток

підпункти 
1— 16 пункту 3 

примітки

підпункти 
1— 16 пункту 

3 приміток
+

7. Н аявність випускової каф едри із 
спеціальної (ф ахової) п ідготовки, яку 
очолю є ф ахівець в ідповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем  доктора наук та  
вченим званням
2) з науковим ступенем  та вченим званням + + -
3) з науковим ступенем  або вченим  званням

8. Н аявність трудових договорів 
(контрактів) з усім а науково-педагогічним и 
працівниками та/або наказів про прийняття 
їх на роботу

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щ одо м атеріально-технічного забезпечення освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення освітньої діяльності

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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1. Забезпеченість прим іщ енням и для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. м етрів на одну 
особу для фактичного контингенту студентів 
та  заявленого обсягу з урахуванням  
навчання за зм інам и)

2,4 2,4 -

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(м інімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО ЗО -

3. Н аявність соц іально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у том у числі читального залу + + -
2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -
4) спортивного залу + + -
5) стадіону та/або спортивних м айданчиків + + -
6) медичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувачів вищ ої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченість ком п ’ю терним и робочими 
місцями, лабораторіями, полігонам и, 
обладнанням, устаткуванням , необхідним и 
для виконання навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-м етодичного забезпечення освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення освітньої діяльності
1. Н аявність опису освітньо ї програми + + -
2. Н аявність навчального плану та 
поясню вальної записки до нього

+ + -

П ровадж ення освітньої д іяльності
3. Н аявність робочої програм и з кож ної 
навчальної дисципліни  навчального плану

+ + -

4. Н аявність ком плексу навчально- 
методичного забезпечення з кож ної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ - + -

5. Н аявність програм и практичної 
підготовки, робочих програм  практик

+ + -

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

7. Н аявність м етодичних м атеріалів для 
проведення атестац ії здобувачів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щ одо інф орм аційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти

Започаткування провадж ення освітньої діяльності

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняним и 
та закордонним и фаховим и періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю , в том у числі в електронном у 
вигляді

не м енш , як 
п ’ять

найм енувань
29 +24

2. Н аявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською  
мовою  відповідного або спорідненого 
профілю  (допускається спільне 
користування базам и к ільком а закладами 
освіти)

+ + -

П ровадж ення освітньої д іяльності
3. Н аявність оф іц ійного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розм іщ ена основна 
інформація про його д іяльн ість (структура, 
ліцензії та сертиф ікати про акредитацію , 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та  наукові структурні 
підрозділи та  їх  склад, перелік  навчальних 
дисциплін, правила прийом у, контактна 
інформація)

+ + -

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін навчального 
плану, в тому числі в системі дистанційного 
навчання (мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

60 80 +20

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 50 -

3. Організація наукової роботи

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ +

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ +

Голова експертної комісії
професор кафедри психології та 
педагогіки дошкільної освіти Державного 
вищого навчального закладу «Переяслав- 
Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди»,
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н В.

Член експертної комісії
доцент кафедри дошкільної освіти 
Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, доцент

«24» травня2018 року

«З експертними висновками ознайомлений»

Ректор Мукачівського 
державного університету, //£ 

доктор психологічних наук, Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Д о д ато к  А

Голова експертної комісії 
д-р.пед.наук, професор_ ґ  Н.В.Гавриш

ГРАФІК
проведення ККР з метою самоаналізу за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 

012 «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Мукачівського державного університету

Курс Дата
проведення

Аудиторія 
та час 

проведення
Назва дисципліни, викладач

ДО-2сп 12.05.2018р.
13.45,

ауд.403 Дошкільна лінгводидактика, Атрощенко Т.О.

ДО-2сп 23.05.2018 р. 8.00, ауд.304 Методика проведення занять з народознавства, Черепаня Н.І.

ДО-2сп 24.05.2018 р. 8.00, ауд.403 Організація та керівництво в ДНЗ, Добош О.М.

Проректор з науково-педагогічн доктор економічних наук, проф. Папп В.В.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І САМОАНАЛІЗУ
за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Г р у п а Д и с ц и п л ін а К о н т р о ль

К
іл

ьк
іс

т
ь

ст
уд

ен
т

ів

В и к о н ува ли
К К Р

О д ер ж а ли  о ц ін к и  при  сам о а на ліз і

С
ер

ед
ні

й
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь

Я
кі

ст
ь

5 4 3 2

К -т ь % К -т ь  % К -т ь % К -т ь % К -т ь %
Д и с ц и п л ін и  ц и клу  професійно-орієнтованої (спеціальної (фахової) ) ПІДГОТОВКИ

ДО-2сп О рганізація та  
керівництво в ДНЗ

П ід  час  
с а м о а н а л ізу

18 18 100 3 16,7 6 33.3 9 50 - - 3 ,66 100 5 0

З а  к о н т р о льн и м  
ви м ір ю ва н н ям

18 18 100 4 22.3 5 2 7 .7 9 50 - - 3 ,72 100 50

ДО-2сп Д ош кільна
лінгводидактика

П ід  час  
са м о а н а л ізу

18 18 100 4 22.3 5 2 7 .7 9 50 - - 3,72 100 50

З а  ко н т р о льн и м  
ви м ір ю ва н н ям

18 18 100 4 22.3 5 2 7 .7 9 50 - - 3 ,72 100 5 0

ДО-2сп
М етодика проведення 

занять з 
народознавства

П ід  час  
са м о а н а л ізу

18 18 100 2 11.2 7 3 8 .8 9 55.5 - - 3,61 100 50

З а  ко н т р о льн и м  
ви м ір ю ва н н ям

18 18 100 3 16.7 6 33.3 9 55.5 - - 3 ,6 6 100 50

Розбіжність між результатами аналізу на кафедрі та експертної перевірки (балів) -  0,6 і 0,5

Голова комісії______________
Члени комісії:______________
З результатами ознайомлений 
Ректор МДУ ______________

Н.В.Гавриш
О.А.Половіна

____ Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Д о д ато к  Б

А наліз якості виконання звітів про проходження практики студентами
за освітньо-професійною  програмою «Дош кільна освіта» спеціальності 012 «Дош кільна освіта» першого

(бакалаврського) рівня вищ ої освіти М укачівського державного університету

Курс, група, 
вид практики

Результати
2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017-2018н.р.*

С
ер

ед
ні

й
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь

о
/

5 
/О

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь

О
/

, 
/О

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь

,%

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь

,%

Я
кі

ст
ь,

 %

Д 0 2 с п
(п си х о л о го -

п едагогіч н а)

4,33 100% 91,6% 4,1 100% 78,5% 3,84 100% 61,5% 3,3 100% 33,3%

Д 0 2 с п
(ор ган ізац ій н о-

м етоди ч н а)

4,1 100% 91% 3.71 100% 57,1% 4,0 100% 75% 3.66 100% 50%

ДО -2сп
(педагогічна)

4,3 100% 91% 4,0 100% 64% 3,8 100% 61,5% - - -

Д О -2сп(з)
(п си х о л о го -

п едагог іч н а)

3,72 100% 56% 3,7 100% 60% 3,44 100% 3,44 3,72 100% 61%

Д 0 2 с п  (з)
(ор ган ізац ій н о-

м ет од и ч н а)

3,9 100% 70% 3,88 100% 68% 3,45 100% 45,4% - - -

Д О -Зсп (з) 
(педагогічна)

4,0 100% 68% 3,76 100% 60% 3,68 100% 75% 3,45 100% 45.4%

* П р и м іт ка : У  т а бли ц і в ід о б р а ж ен і р е зул ь т а т и  п р о хо д ж ення  практ ик, о т р и м а н и х  на  м о м ен т  п о д а ч і а кр ед и т а ц ій н о ї справи

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Аналіз якості виконання звітів про результати аналізу якості виконання звітів
про проходження практики студентами

за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти Мукачівського державного університету

Курс, група, вид 
практики

Результати
2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017-2018н.р.*

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь,

%

Я
кі

ст
ь,

 %

Д02сп
(психолого-
педагогічна)

4,33 100% 91,6% 4,1 100% 78,5% 3,84 100% 61,5% 3,3 100% 33,3%

Д02сп
(організаційно-
методична)

4,1 100% 91% 3.71 100% 57,1% 4,0 100% 75% 3.66 100% 50%

ДО-2сп
(педагогічна)

4,3 100% 91% 4,0 100% 64% 3,8 100% 61,5% - - -

ДО-2сп(з)
(психолого-
педагогічна)

3,72 100% 56% 3,7 100% 60% 3,44 100% 3,44 3,72 100% 61%

Д02сп (з)
(організаційно-
методична)

3,9 100% 70% 3,88 100% 68% 3,45 100% 45,4% - - -

ДО-Зсп (з) 
(педагогічна) 4,0 100% 68% 3,76 100% 60% 3,68 100% 75% 3,45 100% 45.4%

Розбіжність між результатами аналіз 
Голова комісії 
Члени комісії:
З результатами ознайомлений 
Ректор МДУ

зу на кафедрі та експе
Н.В.Гавриш
О.А.Половіна

Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Д о д ато к  В

Аналіз якості виконання звітів про результати складання державних екзаменів
студентами за освітньо-професійною  програмою «Дош кільна освіта» спеціальності 012 «Дош кільна освіта» першого

(бакалаврського) рівня вищ ої освіти М укачівського державного університету

Курс,
група Комплексний 

державний 
екзамен з фаху

Результати

2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Д О -2сп 4.2 100% 83.3% 3.86 100% 57.2% 3.7 100% 53.8%

Д О -Зсп (з) 3.8 100% 68% 3.8 100% 64% 3.6 100% 52%

і

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Аналіз якості виконання звітів про результати аналізу якості складання державних екзаменів
студентами за освітньо-професійною  програмою «Дош кільна освіта» спеціальності 012 «Дош кільна освіта» першого

(бакалаврського) рівня вищ ої освіти М укачівського державного університету

Курс,
група Комплексний 

державний 
екзамен з фаху

Результати

2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

ДО -2сп 4.2 100% 83.3% 3.86 100% 57.2% 3.7 100% 53.8%

Д О -Зсп (з) 3.8 100% 68% 3.8 100% 64% 3.6 100% 52%

Розбіжність між результатами аналізу на кафедрі та експертної перевірки (балів) -  0,0

Голова комісії__________ _________

Члени комісії:

З результатами ознайомлений 

Ректор МДУ

Н.В.Гавриш

О.А.Половіна

Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор ^авриш Н.В.
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Д о д ато к  Д

Аналіз якості виконання дипломних робіт студентами денної і заочної форми навчання 

за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Мукачівського державного університету

Курс, група

Результати
2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

ДО-2сп 4.25 100% 91.6% - - - 3.77 100% 61.5%

ДО-Зсп(з) 3.8 100% 64% 3.8 100% 64% - - -

і

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.
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Аналіз якості виконання звітів про виконання дипломних робіт студентами денної форми навчання 
за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти 
Мукачівського державного університету

Курс, група

Результати
2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р.

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

Середній
бал

Успішність,
%

Якість,
%

ДО-2сп 4.25 100% 91.6% - - - 3.77 100% 61.5%

ДО-Зсп(з) 3.8 100% 64% 3.8 100% 64%
— — —

Розбіжність між результатами аналізу на кафедрі та експертної перевірки (балів) -  0,0

Н.В.Гавриш

О.А.Половіна

Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н.В.


