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первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Початкова освіта» 

зі спеціальності 013 «Початкова освіта»

галузі знань 01 «Освіта» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

у Мукачівському державному університеті

м. Мукачево 24 травня 2018 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про вишу 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 № 679-л від 15.05.2018 р. експертна комісія у складі:

голова комісії -  Янкович Олександра Іванівна, завідувач кафедри 

педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, доктор педагогічних 

наук, професор;

член комісії -  Нос Любов Степанівна, доцент кафедри початкової та 

дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук;

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

навчальному закладі розглянула матеріали акредитаційної справи Мукачівського 

державного університету та провела експертне оцінювання відповідності 

освітньої діяльності цього вищого навчального закладу державним вимогам 

щодо акредитації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» зі
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з

спеціальності 013 «Початкова освіта» (на основі диплому «Молодшого 

спеціаліста») 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 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» за першим 

(бакалаврським) рівнем;

-  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;

-  Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія

А01№ 178533 від 03.12.2008 р.);

-  Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор



(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.
»3V-
2010 р.);

Наявність оригіналів зазначених документів засвідчується та відповідає 

вимогам акредитації.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Мукачівський державний університет як самостійний вищий навчальний 

заклад освіти створений на базі двох ВНЗ: Мукачівського технологічного 

інституту та Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів № 1152-р від 27 серпня 2008 р. та . наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01 вересня 2008 р. № 794 «Про 

реформування мережі вищих навчальних закладів III-IV 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: www.msu.edu.ua. e-mail: info@msu.edu.ua

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

Голова експертної комісії Q
доктор педагогічних наук, професор І/. Янкович О. L

4

http://www.msu.edu.ua
mailto:info@msu.edu.ua


5

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 у Мукачівському державному університеті забезпечує 

229 осіб професорсько-викладацького складу:

- 19 докторів наук, з них 12 професорів;

- 118 кандидатів наук, з них 84доценти.

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-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, заслужений працівник освіти України Т. Д. Щербан.

Підготовка спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Початкова 

освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти здійснюється на педагогічному факультеті, який очолює доктор 

педагогічних наук, доцент О. Й. Фізеші.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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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 «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, зокрема, освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта», затвердженої Вченою радою МДУ (протокол № 15 від 30 

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 Початкова 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 013 «Початкова освіта» є інтеграція фахової 

підготовки в галузі початкової освіти з інноваційною науково-дослідницькою 

діяльністю студентів. Програма з даної спеціальності базується на сучасних 

знаннях галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалах у 

сфері початкової школи; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності 

розвитку педагогіки та методик початкової освіти.

Основними завданнями випускової кафедри теорії та методики початкової 

освіти Мукачівського державного університету є формування особистості 

фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру у галузі початкової освіти, який 

володіє знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей освітнього 

процесу у вищій школі, сучасними педагогічними технологіями, методами 

організації творчого пошуку майбутнього фахівця; підготовка вчителя 

початкової школи із широким доступом до працевлаштування.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор



Здобувач вищої освіти набуває здатності організовувати освітній процес у 

закладах початкової освіти та здійснювати його моніторинг, а також методично- 

просвітницьку і психологічну діяльність у закладах освіти.

Випускник отримує кваліфікацію бакалавр початкової освіти, вчитель 

початкової школи.

Професійні назви робіт, коди та назви класифікаційних угрупувань 

професій, які здатен виконувати студент з фаху 013 «Початкова освіта», наведено 

у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 

із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 4 березня 2016 року № 394.

Випускники мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти (7 рівня НРК, другого циклу FQ-EHEA та 7 

рівня EQF-LLL).

Підготовка студентів здійснюється переважно фахівцями з науковими 

ступенями докторів та кандидатів наук і вченими званнями професора та 

доцента.

Кафедра теорії та методики початкової освіти створена 07 вересня

2015 року в результаті реорганізації кафедри педагогіки й методики дошкільної 

та початкової освіти.

Кафедра теорії та методики початкової освіти забезпечує викладання 

дисциплін за спеціальністю 013 «Початкова освіта», 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)» ОС «бакалавр», 011 «Науки про освіту», 011 -  «Освітні, 

педагогічні науки»- доктор філософії.

На кафедрі теорії та методики початкової освіти працює 14 науково- 

педагогічних працівників, серед яких: 1 -  доктор педагогічних наук, професор, 

10- кандидатів педагогічних наук, доцентів, 4 старших викладачі.

Кафедра підтримує тісні контакти із ЗВО Закарпаття (ДВНЗ

«Ужгородський національний університет», Закарпатський Угорський інститут*£‘
імені Ференца Ракоці II, Закарпатський художній інститут), Національною

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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академією педагогічних наук України, Інститутом педагогічної освіти та освіти 

дорослих НАПН України (м. Київ), Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка, Львівським національним університетом імені

Івана Франка, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, 

Прикарпатським _ університетом імені Василя Стефаника, Херсонським 

державним університетом, Закарпатським інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща), 

Пряшівським університетом (Словаччина) та ін. Викладачі долучаються до 

спільної розробки питань з актуальних проблем педагогіки й методики 

початкової та дошкільної освіти, до читання лекцій, участі у програмі 

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

стажування.

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 

початкової освіти, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

педагогів та фахівців із вищою освітою: регулярно проводяться Всеукраїнські та 

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції, науково-методичні 

семінари, педагогічні читання для науково-педагогічних працівників, молодих 

учених та студентів.

При кафедрі видається збірник наукових праць: «Науковий вісник 

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

включений до Переліку фахових видань, у яких можуть бути опубліковані 

основні результати дисертаційних робіт з педагогічних наук, головним 

редактором якого є завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти

професор Товканець Г.В, відповідальним секретарем -  доцент кафедри теорії та
«і

методики початкової освіти Лалак Н.В.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор



При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 011 «Науки про освіту» 

галузі знань «Освіта/Педагогіка», гарантом освітньої програми якої є доктор 

педагогічних наук, професор Товканець Г.В. Викладачі кафедри є керівниками
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аспірантів, які навчаються в аспірантурі МДУ за спеціальністю 011 «Науки про 

освіту», 011 «Освітні, педагогічні науки».

Науково-дослідна діяльність, яка є невід’ємною складовою освітньої 

діяльності університету та важливим чинником зростання його авторитету в 

Україні та за її межами, проводиться на кафедрі за кількома взаємопов’язаними 

напрямками:

-кафедральна науково-дослідна робота;

-участь у конкурсах з отримання наукових грантів; у конкурсах наукових 

робіт, що фінансуються з державного бюджету; у виконанні госпдоговірних 

робіт;

-розробка патентів на винаходи та корисні моделі;

-підготовка наукових та науково-методичних публікацій;

-керівництво студентською науково-дослідною роботою;

-наукова діяльність комунікативного характеру -  висвітлення результатів 

наукових розвідок, досягнень на регіональному, національному та міжнародному 

рівнях (наукові конференції, семінари тощо).

Фахівці кафедри теорії та методики початкової освіти працюють над 

затвердженою в МОН України науковою проблемою 0115Ш01797 «Професійна 

підготовка педагога в умовах євроінтеграційних процесів».

У контексті комплексної теми визначено окремі підтеми, за якими 

проводяться дослідження:

-  освітні технології й педагогічні інновації в професійній підготовці 

майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції (Товканець Г.В.);

-  підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання 

інноваційних технологій в освітньому процесі (Брижак Н.Ю);

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І.
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-  формування педагогічної емпатії майбутніх вчителів початкової школи в 

сучасних умовах гуманізації освіти (Василинка М.І);

-  теоретичні та методичні засади національного виховання учнів початкової

школи (Горват М.В.);

-  підготовка ч студентів педагогічних факультетів до формування 

природознавчої компетентності молодших школярів в умовах інтеграційного 

освітнього простору (Кузьма-Качур М.І);

-  підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження 

інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови та літературного 

читання (Лавренова М.В.);

-  теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної майстерності 

майбутнього вчителя початкової школи в умовах інноваційних освітніх процесів 

(Лалак Н.В.);

-  формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

застосування інноваційних технологій навчання математики в школі (Ліба О.М.);

-  професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 

викладання образотворчого мистецтва в умовах євро інтеграційних процесів 

(Майборода І.О.);

-  професійна компетентність майбутнього вчителя у системі підготовки до 

педагогічної діяльності (Молнар Т.І.);

-  формування професійних якостей педагога в контексті розвитку освіти 

(Мочан Т.М.);

-  методологічний аспект взаємозв’язку екологічної культури і культури 

здоров’я та їх вплив на формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти (Фенчак Л.М.);

-  підготовка майбутніх учителів до навчання української мови (Хома О.М.);

-  основні тенденції розвитку професійної педагогічної освіти на Закарпатті у
•%

другій пол. XIX -  першій пол. XX століття (Човрій С.Ю.).

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор



Результати науково-дослідної роботи кафедри мають практичне і 

теоретичне значення. Матеріали наукових досліджень використовуються при 

підготовці навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, наукових статей,
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інших науково-методичних видань та доповідей на наукових конференціях.

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 Початкова освіта зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

Мукачівського державного університету та констатує, що нормативні й 

засновницькі документи, матеріали акредитаційного аналізу за переліком, 

обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо підготовки 

фахівців за зазначеною освітньо-професійною програмою.

Підготовка майбутніх фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня розрахована на термін 1 рік 10 місяців на денній і 2 роки і 

5 місяців на заочній формах навчання (2016 рік вступу).

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 та кафедрою теорії та методики початкової освіти 

проводилася широка профорієнтаційна робота. Так, в засобах масової інформації 

(телебачення «М-студіо», інтернет-ресурс «Мукачево.нет», газети «Мукачево» та

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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ін., соціальних мережах БасеЬоок, Оос^1е+ та ін.) систематично висвітлюються 

заходи, які проводяться на педагогічному факультеті, спрямовані на 

популяризацію спеціальності 013 «Початкова освіта». На інформаційному сайті 

Мукачівського державного університету розміщено оголошення про набір 

студентів на навчання за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» 

(на основі диплому «Молодший спеціаліст») зі спеціальності 013 «Початкова 

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

навчання, особливості вступу абітурієнтів до ЗВО, програми вступних 

випробувань тощо.

Щорічно на факультеті організовуються Дні відкритих дверей. Викладачі 

кафедри теорії та методики початкової освіти беруть активну участь у проведенні 

виїзнихсемінарів у районних центрах Закарпатської області, зокрема в містах 

Мукачеве, Міжгір’я, Іршава, Воловець, Великий Березний, Хуст, Тячів, Свалява 

та ін., тематика яких спрямована на агітацію майбутніх вступників до навчання в 

Мукачівському державному університеті.

При організації профорієнтаційної роботи приймальною комісією 

Мукачівського державного університету на 2017-2018 н. р. основна увага 

приділялася формуванню відповідного контингенту вступників на навчання за 

освітнім ступенем «бакалавр», зосереджуючи цю роботу серед випускників 

загальноосвітніх шкіл та фахівців, які мають диплом молодшого спеціаліста, 

зокрема випускників Гуманітарно-педагогічного коледжу МДУ, студентів інших 

вищих навчальних закладів Закарпатської області та за її межами.

Динаміку формування контингенту студентів за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня за 2015-2017 рр. подано у таблиці 2.1

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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Таблиця 2.1

Показники формування контингенту студентів 
за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» 

освітнього ступеня «бакалавр» 
спеціальності 013 «Початкова освіта»

№
п/п Показник

Роки
2015-2016

н.р.
2016-2017

н.р.
2017-2018

н.р.
1 2 3 4 5

1. Ліцензований обсяг підготовки 
(осіб)

30/90 30/90 30/90

2.

Прийнято на навчання, всього 
(осіб)
• денна форма 20 21 24
• в т.ч. за держзамовленням: 7 15 20
• заочна форма 43 68 58
• в т.ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями, або тих, 
що отримали диплом з відзнакою
•таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію 16 17 17

• зарахованих на пільгових умовах; - - -

• з якими укладені договори на 
підготовку - - -

3.

Подано заяв на одне місце за 
формами навчання
• денна; 0,7 1,05 1,2
• заочна 1,0 ІД 1,2

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення
• денна форма 6,5 2,3 1,8
• заочна форма 40,5 - -

На основі аналізу контингенту студентів та підсумків вступної кампанії 

2017-2018 н. р. комісія зазначає, що конкурсна ситуація набору за освітньо- 

професійною програмою «Початкова освіта» (на основі диплому «Молодший 

спеціаліст») зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) 

рівня має тенденцію до збереження кількості абітурієнтів, засвідчує потребу і

Голова експертної комісії (
доктор педагогічних наук, професор 0, Янкович О. І. -
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попит на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Початкова 

освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня в 

регіоні. Ліцензовані обсяги за даною освітньо-професійною програмою, як на

денній, так і на заочній формах навчання виконані.

Висновок. На підставі вищевикладеного експертиза підтвердила, що 

контингент студентів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

здійснюється в межах встановленого ліцензованого обсягу. Комісія дійшла 

висновку про доцільність збереження наявного ліцензованого обсягу прийому.

Мукачівський державний університет має законодавчо-нормативну 

документацією, передбачену державними стандартами вищої освіти, а також 

освітньо-професійні програми, навчальні та робочі навчальні плани, програми 

навчальних дисциплін. Зміст підготовки фахівців в Мукачівському державному 

університеті відповідає державним вимогам, потребам ринку праці.

Законодавчою базою реалізації змісту підготовки майбутніх фахівців 

початкової 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»;

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор



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

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

-  від 24.05.2013 р. № 584 «Положення про порядок створення та організацію
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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 «Початкова 

освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

здійснюється згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України відповідно до чинного законодавства.

Зміст підготовки майбутніх фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня регламентується освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» освітнього ступеня «бакалавр», затвердженої в 

установленому порядку.

Навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня 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. Інваріантна частина навчального плану визначає 

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

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І. .
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передбачає розширення і поглиблення змісту професійної підготовки студентів, 

забезпечення їх індивідуального розвитку; пізнавальних інтересів і нахилів.

 ̂ 3 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 навчальні 

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 «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня становить 

120 кредитів. Теоретичне навчання -  108 кредитів ЕСТ8, практична підготовка-

12 кредитів ЕСТБ (педагогічна практика (психолого-педагогічна -  6 кредитів 

ЕСТ8, практика педагогічна -  6 кредитів ЕСТБ).

Висновок. Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня у Мукачівському державному університеті відповідає 

встановленим державним вимогам щодо освітньої діяльності. Навчальний план 

розроблено відповідно до стандарту, вимог Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи і погоджено у встановленому порядку. Перевірка 

навчальних планів показала їх відповідність структурно-логічній послідовності 

викладання дисциплін.

Експертною комісією після перегляду первинних документів відділу 

кадрів МДУ перевірено достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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інформації щодо якісного складу науково-педагогічного персоналу випускової та 

інших кафедр університету, які забезпечують освітній процес за освітньо- 

професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова 

освіта» першого (бакалаврського) рівня.

За підсумками експертизи документів та матеріалів, поданих навчальним 

закладом, співбесіди з керівниками та викладачами університету встановлено, що 

випусковою кафедрою з підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта»першого 

(бакалаврського) рівня в університеті є кафедра теорії та методики початкової 

освіти.

Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Ганна Василівна 

Товканець. У 1978 році закінчила Мукачівське педагогічне училище за 

спеціальністю «Початкове навчання» і отримала кваліфікацію вчителя 

початкових класів. У 1983 році здобула кваліфікацію філолога, викладача 

російської мови і літератури в Ужгородському державному університеті, у 1994 

році у цьому ж університеті закінчила навчання на філологічному факультеті за 

спеціальністю «Українська мова і література» (кваліфікація -  філолог, викладач 

української мови та літератури). У 1999 році захистила кандидатську 

дисертацію «Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів 

молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування», в 

2002 році отримала звання доцента кафедри гуманітарних дисциплін. У 2014 

році захистила докторську дисертацію, а в 2015 році отримала звання професора 

кафедри педагогіки й методики дошкільної та початкової освіти.

За час трудової діяльності працювала вчителем початкової школи, 

викладачем української мови та літератури, завідувачем методичного кабінету 

педагогічного училища. З 1995 року працює у вищій школі (старший викладач, 

доцент, заступник декана, професор, завідувач кафедри).

Має понад 150 наукових і науково-методичних публікацій, є автором З 

одноосібних монографій, 4 -  колективних, навчального посібника з грифом

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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МОН України «Університетська освіта». Г.В. Товканець є керівником наукової 

теми 011511001797 «Професійна підготовка педагога в умовах 

євроінтеграційних процесів». За результатами наукових досліджень за даною 

темою за загальною редакцією Г.В. Товканець опубліковано 2 колективні 

монографії («Професійна підготовка майбутнього педагога в умова сучасної 

освітньої парадигми» - 2015 р, «Актуальні проблеми виховного простору: пошук, 

інновації, підходи» - 2017 р.) та підготовлена до друку і розглянута на засіданні 

кафедри теорії та методики початкової освіти колективна монографія 

«Педагогічна освіта і професійна підготовка в умовах сучасного 

соціокультурного середовища» (протокол № 14 від 16 квітня 2018 року). 

Опублікована одноосібна монографія Товканець Г. В. «Формування 

педагогічної культури майбутнього вчителя: методологічний і методичний 

аспекти» (2017 р.) розкриває концептуальні засади та освітні технології і форми 

організації удосконалення педагогічної культури майбутнього вчителя та 

спрямовує на формування критичного мислення майбутнього вчителя 

початкової школи, що є важливим для професійної підготовки за спеціальністю 

«Початкова освіта». У межах наукової теми щороку проводяться науково- 

методичні семінари, зокрема з актуальних проблем початкової освіти, підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи.

Г.В. Товканець постійно підвищує професійну кваліфікацію, зокрема у

2015 році проходила стажування в Інституті педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, часто є учасником Міжнародних конференцій та 

семінарів (Словаччина, Чехія, Польща), інформацію про наукові розробки та 

досягнення використовує на лекційних заняттях, наукових та методичних 

семінарах, що проводяться для професорсько-викладацького складу та студентів 

педагогічного факультету, зокрема для студентів спеціальності «Початкова 

освіта».

За ініціативою Г.В. Товканець кафедра теорії та методики початкової 

освіти була організатором Всеукраїнської (2016) та Міжнародної (2017)

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І.



науково-практичних конференцій, де розглядалися проблеми модернізації 

вищої школи та особливості підготовки майбутніх фахівців, в тому числі й

майбутніх вчителів початкової школи. Результати подальших наукових
.І*.

досліджень науковці та студенти зможуть представити на наступній II 

Міжнародній конференції «Освіта і формування конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців», яка запланована на жовтень 2018 року.

Ганна Василівна активно пропагує наукову діяльність, є головним 

редактором фахового видання з педагогічних наук «Збірник наукових праць 

Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія», 

членом редколегії фахових наукових видань, заступником голови 

спеціалізованої вченої ради К 62.147.02. Товканець Г.В. керує роботою 4 

аспірантів за спеціальністю 011 «Науки про освіту», темами яких є розвиток 

вищої школи за рубежем, зокрема проблеми іншомовної освіти майбутніх 

фахівців, екологічне виховання в загальноосвітній школи тощо.

Таким чином, Товканець Г.В успішно поєднує організаційну, викладацьку, 

навчально-методичну роботу, має авторитет серед колег, працівників закладів 

загальної освіти м. Мукачева та Закарпатської області. Наявна кількість 

публікацій відповідає вимогам щодо відповідності їх тематики змісту навчальних 

дисциплін, які веде викладач, та освітньо-професійної програми 013 «Початкова 

освіта».

За даними таблиці 3.1, 78,6 % професорсько-викладацького складу 

кафедри -  викладачі з науковими ступенями та вченими званнями, що засвідчує 

високий рівень забезпечення фахової підготовки студентів.
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Таблиця 3.1

Характеристика професорсько-викладацького складу 
випускової кафедри теорії та методики початкової 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 (%)
14(100%) 1 (7,2%) 10(71,43%) 3 (21,4%)

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор о. Я Янкович О. І.
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Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Початкова

освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

здійснюють 14 науково-педагогічних працівників (всі на постійній основі), з яких 

1 -  доктори наук, 10 -  кандидати наук, 3 -  старший викладач. Крім викладачів 

випускової кафедри до підготовки фахівців залучаються викладачі кафедри 

психології, кафедри англійської філології та методики викладання іноземних 

мов, кафедри суспільних дисциплін та фізичної культури.

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

професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова 

освіта» першого (бакалаврського) рівня здійснюють 78,4 % 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 10%, що відповідає 

ліцензійним вимогам.

Організація роботи випускової кафедри теорії та методики початкової 

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 «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

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 початкової 

освіти має відповідну науково-професійну підготовку. Більшість викладачів
«*ь

кафедри, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта», мають базову вищу освіту відповідної спеціальності. Всі

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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викладачі кафедри за останній рік мають не менше двох публікацій з проблем 

початкової освіти у фахових виданнях, апробації результатів науково-дослідної 

роботи на науково-практичних конференціях різного рівня з актуальних проблем 

початкової освіти, значний досвід практичної роботи в закладах початкової 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 ЗВО 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 до плану 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (План 

стажування на 10 років, затверджений вченою радою МДУ, протокол № 2 від 

24.10.2010 р. із змінами і доповненнями від 28.08.2013 р., накази МДУ № 30-к від

05.02.2015 р., № 18-к від 01.02.2016 р., № 306-к від 22.08.2016 р.), 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. 3.2).

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.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І.
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Таблиця 3.2

Співпраця з ЗВО щодо підвищення кваліфікації

Назва ЗВО 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 педагогічної 
освіти і освіти дорослих 

НАПН України

№10 
від 02.01.2018 р.

стажування, участь у 
конференціях, 

семінарах

Хмельницька гуманітарно- 
педагогічна академія

№ 1
від 18.10.2017 р.

стажування, участь у 
конференціях, 

семінарах
Дрогобицький державний 
педагогічний університет 

імені Івана Франка

№11/191 
від 11.05.2013р.

стажування, участь у 
конференціях, 

семінарах
Вища Лінгвістична школа 
(м. Ченстохова, Республіка 

Польща)

№3
від 04.11.2015 р.

стажування, участь у 
конференціях, 

семінарах

Пряшівський університет 
(м. Пряшів, Словаччина)

№ 1
від 14.09. 2012 р.

стажування, участь у 
конференціях, 

семінарах

Експертами було перевірено наявність програм, звітів про стажування 

викладачів, згідно з якими встановлено, що підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних працівників кафедри теорії та методики початкової освіти 

відбувається відповідно до затвердженого плану. Зокрема, за звітній період 

стажування пройшли Брижак Н.Ю., Василинка М.Я., Горват М.В., Кузьма-Качур 

М.І., Лавренова М.В., ЛалакН.В., Ліба О.М., Молнар Т.І., Мочан Т.М., Фенчак 

Л.М., Човрій С.Ю.

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.

Голова експертної комісії „ ЇЇ
доктор педагогічних наук, професор V, Янкович О. І.



Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічних 

працівників з інших кафедр, які беруть участь у підготовці фахівців за освітньо- 

професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова
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освіта» першого (бакалаврського) рівня 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 «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня. 

Випускова кафедра теорії та методики початкової освіти систематично 

проводить роботу з формування, підвищення кваліфікації працівників. Якісний 

склад кафедри, професійна підготовка викладачів відповідає вимогам щодо 

створення ефективного освітнього середовища, яке забезпечує надання освітніх 

послуг студентам відповідно до ліцензованих обсягів.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Експертною перевіркою встановлено, що організація освітнього процесу в 

Мукачівському державному університеті (далі -  МДУ) здійснюється згідно з 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України відповідно до 

вимог стандартів вищої освіти з кожного напряму, зокрема. Основними 

регламентуючими документами організації та проведення освітнього процесу в 

МДУ є навчальні плани, графіки навчального процесу, робочі програми 

дисциплін та розклади занять.

Експертиза навчально-методичного забезпечення підготовки за освітньо- 

професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І. .
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освіта» першого (бакалаврського) рівня засвідчила, що воно представлено 

навчально-методичним комплексом, який включає:

1. Освітньо-професійну програму «Початкова освіта», що за структурою

відповідає вимогам МОН України.

2. Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 

професійною програмою «Початкова освіта», який затверджено в 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.

3. 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.

4. Програми педагогічної практики (психолого-педагогічної) та практики 

педагогічної у загальноосвітніх навчальних закладах, які розроблені згідно з 

нормативними і кваліфікаційними вимогами та спрямовані на формування 

практичних навичок професійної діяльності майбутніх вчителів початкової 

школи.

5. Методичні рекомендації для написання курсових робіт.

6. Програму, критерії оцінювання та методичні рекомендації до складання 

комплексних державних екзаменів.

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Початкова 

освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 

організовується відповідно до визначеного графіка за семестровою системою: 59 

тижнів теоретичного навчання, 14 тижнів екзаменаційної сесії, 3 тижні -  

державна атестація: комплексний екзамен із педагогіки та психології та 

комплексний екзамен із окремих методик початкової освіти. Педагогічна 

практика (психолого-педагогічна) проводиться впродовж чотирьох тижнів у

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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третьому семестрі, педагогічна практика -  впродовж чотирьох тижнів у 

четвертому семестрі. Тривалість канікул -  14 тижнів, їх конкретні терміни 

визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний рік.

За висновками експертів, перелік навчальних дисциплін, включених до 

навчального плану, програми педагогічної практики (психолого-педагогічної) та 

практики педагогічної у повній мірі визначають зміст професійної підготовки 

студентів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта», яким присвоюється кваліфікація: бакалавр 

початкової освіти, вчитель початкової школи.

Аналіз робочих програм з дисциплін навчального плану свідчить, що вони 

укладені відповідно 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.

Аналіз змісту програм практик свідчить, що вони забезпечують послідовне 

системне формування професійно компетентних майбутніх учителів початкової 

школи.

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 обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики 

початкової освіти (протокол № 10 від 29.12.2015 р., протокол № 20 від

від 29.12.2017 р.), вченої ради педагогічного факультету (протокол № 4 від

01.07.2016 р., протокол № 7 від 30.12.2016 р., №17 від 26.06.2017 р.,протокол № 8

30.11.2015 р., протокол № 6 від 16.02.2016 р., протокол № 10 від 22.06.2016 р.,

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І.
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протокол № 4 від 26.10.2016 р., протокол № 9 від 14.02.2017 р.).

З усіх навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми 

«Початкова освіта» та навчального плану викладачами кафедр розроблені пакети

комплексних контрольних робіт (ККР), затверджені в установленому порядку. 

Моніторинг якості підготовки фахівців проводиться систематично.

Комісія відзначає також 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 освітнього процесу за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня, належному забезпеченню самостійної роботи студентів.

Професійна педагогічна підготовка фахівців зі спеціальності «Початкова 

освіта» за ступенем «бакалавр», що забезпечується кафедрою теорії та методики 

початкової освіти Мукачівського державного університету, спрямована на 

формування конкурентоздатного вчителя початкових класів, високоосвіченої, 

культурної, гармонійно розвиненої особистості в інтересах сталого розвитку на 

основі компетентнісного підходу. Підготовка педагога неможлива без набуття 

випускниками вищого навчального закладу досвіду практичної роботи. Практика

-  обов’язковий компонент професійної підготовки, необхідний для формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів.

Державна атестація студентів здійснюється екзаменаційною комісією. У 

2017-2018 н. р. відповідно до навчального плану до програми комплексного 

екзамену із педагогіки та психології уведено перелік питань з таких дисципліни: 

Дидактика; Теорія та методика виховання; Історія педагогіки, Організація і 

управління в початковій освіті; Вікова психологія, Педагогічна психологія. 

Комплексний екзамен із окремих методик початкової освіти включає
«Чр

дисципліни: Методика навчання української мови; Методика літературного 

читання; Методика навчання освітньої галузі «Математика», Методика навчання

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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освітньої галузі «Природознавство», Методика навчання освітньої галузі 

«Суспільствознавство», Музичне мистецтво з методикою навчання, 

Образотворче мистецтво з методикою навчання, Трудове навчання з

практикумом, Фізична культура з методикою навчання (протокол №10 від 

12.02.2018 року).

Атестація випускників освітньої-професійної програми «Початкова освіта» 

спеціальності 013 «Початкова освіта» здійснюється відкрито і публічно. 

Державні екзамени проводяться в усній формі. В екзаменаційних білетах 

запропоновано 5 питань, перше з яких -  у тестовій формі. Кожне питання 

оцінюється за національною шкалою.

Експерти констатують, що Мукачівський державний 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 154078 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, 3 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 Wi-Fi дозволяє читачам працювати не лише з комп'ютерами, які 

надає бібліотека, а й з комп’ютерними засобами, що значно підвищило якість
<Чг

підготовки студентів до занять.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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Бібліотека має значний інформаційний ресурс для забезпечення всіх 

циклів дисциплін для підготовки за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня.

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 Wi-Fi. 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 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

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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систематична картотека статей (СКС), путівники, бібліографічні покажчики. 

Електронна версія СКС налічує 72 147 записів.

Читальні зали забезпечені періодичними виданнями за фахом, зокрема:

«Початкова школа», «Початкове навчання та виховання», «Практика управління 

закладом освіти», «Рідна школа», «Розкажіть онуку», «Теорія і методика 

фізичного виховання», «Трудове навчання в школі», «Учитель початкової 

школи», «Позашкілля», «Початкова освіта», «Управління освітою», «Фізичне 

виховання в школах України», «Англійська мова в початковій школі», «Виховна 

робота в школі», «Вихователю ГПД», «Шкільна бібліотека», «Шкільний світ», 

«Шлях освіти», «Вища освіта в Україні»,«Відкритий урок: розробки, технології, 

досвід»,«Все для вчителя», «Директор школи», «Завуч» «Інформатика та 

інформаційні технології в навчальних закладах», «Мистецтво в школі», 

«Науковий вісник МДУ. Серія «Педагогіка та психологія», «Образотворче 

мистецтво», «Освіта», «Освіта в Україні», «Педагогічна майстерня», 

«Позакласний час» 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 \Veb- 

сервері (http://method.tf.msu). 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 формування особистості кожного студента 

як громадянина і фахівця, створення оптимальних умов для їхнього 

саморозвитку, формування загальної і педагогічної культури.

Висновок. Експертна комісія констатує, що організаційне, навчально- 

методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, виховна робота зі 

студентами в Мукачівському державному університеті відповідають державним

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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вимогам і повністю забезпечують належний професійний рівень підготовки 

випускників.

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-УІІ (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;

6. ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІНІІІВ

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 освітньо-виховного процесу, наукової і науково-дослідної 

роботи студентів.

Рейтингове оцінювання досягнень студентів передбачає:

-  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;

-  мотивація 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;

-  реалізація 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.

Поточний і семестровий контроль оцінки знань студентів застосовується з

Голова експертної комісії
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метою систематизації знань і активізації їхнього засвоєння впродовж семестру, 

навчального року; досягнення відкритості системи контролю; подолання 

елементів суб’єктивізму при оцінці знань, практичних умінь і навичок; розвитку»9*.
творчих здібностей студентів; активізації впровадження нових технологій і 

методів навчання;, підвищення ефективності роботи викладачів.

Експертна перевірка якості підготовки випускників, а також рівня знань 

студентів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня 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 

професійної та практичної підготовки.

ККР розроблені відповідно до програм навчальних дисциплін, мають 

рецензії, пояснювальні записки, необхідну кількість варіантів завдань, критерії 

оцінювання, затверджені в установленому порядку.

Результатами експертної перевірки виконання студентами комплексних 

контрольних робіт є такі показники: цикл дисциплін професійної та практичної 

підготовки: абсолютна успішність -  100%; якість знань -  61,86 % (додаток А).

Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами 

акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія встановила 

середню розбіжність в оцінці, яка склала 0 %, що є в межах допустимих норм.

Експертна комісія констатує, що результати сесій та контрольних робіт 

свідчать про те, що загальний рівень фахової підготовки студентів є достатнім, 

показники абсолютної та якісної успішності відповідають вимогам акредитації.

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом за освітньо- 

професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова 

освіта»першого (бакалаврського) рівня та має на меті опанування студентами 

фахових практичних навичок та вмінь.

Голова експертної комісії
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Відповідно до навчального плану спеціальності, студенти проходять 

педагогічну практику (психолого-педагогічну) та педагогічну практику.

Педагогічна практика організовується на підставі щорічних угод з
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управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівського міськвиконкому (Угода №1 

від 31.08.2017 р.. Угода №2 від 31.08.2017 р.та тимчасових угод і проводиться на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Мукачева та Закарпатської області.

Перевірка звітів з практик свідчить про належну практичну підготовку 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня. Комісія 

відзначає достатню якість звітів у розрізі повноти відображення у 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 19 звітів практик. Розбіжність в оцінках 

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

Перевіркою встановлено, що державна атестація випускників проходить у 

формі комплексних екзаменів, підготовка яких має належне методичне 

забезпечення: програми державних екзаменів, методичні рекомендації щодо 

підготовки студентів до державних екзаменів, критеріїоцінювання рівня 

навчальних досягнень студентів затверджені в установленому порядку.

Висновок. Експертна комісія констатує, що якість підготовки випускників, 

рівень знань студентів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» 

зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня та рівень 

об’єктивності їх оцінювання відповідають акредитаційним вимогам.

Експертна комісія засвідчує, що Мукачівський державний університет має 

необхідну матеріально-технічну базу для підготовки фахівців за освітньо-

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ
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професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова 

освіта» першого (бакалаврського) рівня.

Загальна площа приміщень Мукачівського державного університету
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ліцензійним вимогам щодо підготовки фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр».

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 к комп’ютерного 

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 «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня мають 

необхідну матеріально-технічну базу для проведення навчального процесу 

(лекційних, практичних та лабораторних занять), дослідної роботи викладачів, 

студентів. Кожна кафедра має кімнати, призначені для проведення консультацій, 

індивідуальної роботи зі студентами, а також організації самостійної роботи 

студентів.

Кафедра теорії та методики початкової освіти розміщена в корпусі № 4 

Мукачівського державного університету у відповідно обладнаних приміщеннях 

загальною площею 36,90 м. Заняття проводяться у тематичних кабінетах 

педагогіки, спеціалізованих лабораторіях з використанням програмного 

забезпечення.

Матеріально-технічна база кафедри відповідає високим вимогам 

сьогодення. На кафедрі для використання викладачами встановлено три 

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

2складає 27815,7м (загальна площа шести корпусів, гуртожитків). Це відповідає
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навчального процесу та сформувати необхідні знання та навички у студентів, це, 

зокрема, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office 

Access 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Business Contact

Manager 2003, Internet Explorer, OutLook Express, FormReader 6.0, Fine Reader 7.0, 

Тестові програми, Lingvo 10.0 тощо.

Крім того, 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 Moodle».

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 організації 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 у повній 

мірі відповідають акредитаційним вимогам та дозволяють здійснювати 

підготовку за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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Акредитаційною перевіркою на місці встановлено, що наукова і

науково-технічна діяльність Мукачівського державного університету 

формується і реалізується згідно із Законами України «Про наукову і 

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

техніки» і має багатоступеневу структуру. Наукова і науково-технічна 

діяльність у МДУ проводиться за 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.

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 ISSN (Online), 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

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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суспільство», міжнародний науковий журнал «Освіта і наука», збірник 

наукових праць молодих науковців «Наука майбутнього». 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 І8ВІЧ.

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 взяло участь 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 початкової освіти є науково-дослідна робота і 

міжнародна співпраця, завданням якої є вивчення методологічних підходів до 

змісту навчання у вищій школі: знаннєва і компетентнісна парадигми; сучасна 

трансформація традиційних моделей університетської освіти; орієнтація на 

оновлений зміст, форми організації навчання студентів; упровадження 

передових педагогічних та інформаційних технологій у систему ЗВО та 

загальної середньої освіти; психолого-педагогічна допомога у професійної 

адаптації та особистісно-професійному зростанні молодих викладачів кафедри 

та майбутніх учителів початкової школи.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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Колектив кафедри теорії та методики початкової освіти інтенсивно 

проводить наукові дослідження з психолого-педагогічних проблем. За звітній 

період успішно захищено кандидатську дисертацію (О.М.Ліба). Троє

науково-педагогічних працівників кафедри теорії та методики початкової 

освіти є членами спеціалізованої вченої ради К 62.147.02 із захисту 

кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.01 та 13.00.04.

Колектив кафедри теорії та методики початкової освіти інтенсивно 

проводить наукові дослідження з психолого-педагогічних проблем.

В аспірантурі за спеціальністю 011 -  Науки про освіту, навчається 4 

аспірантів, керівником яких є д. пед. н., проф. Товканець Г.В.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, основним 

завданням якого є залучення майбутніх педагогів до наукової діяльності та 

творчості.

На педагогічному факультеті кафедрою теорії та методики початкової 

освіти за звітній період проведено: науково-методичний семінар «Система 

оцінювання знань, умінь і навичок у вищому навчальному закладі» (24 

березня 2015 р.); Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих 

вчених та студентів «Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті 

сучасної освітньої парадигми» (22 -  24 жовтня 2015 р); науковий семінар 

«Проблеми української педагогічної освіти у контексті європейських 

тенденцій» (16 травня 2016 р.); засідання круглого столу «Професійна 

підготовка у вищій школі в умовах євроінтеграційних процесів» (10 березня

2016 р.), на базі Верхньокоропецької ЗОНІ І-ІІІ ступенів; науковий семінар 

«Початкова школа в контексті сучасних змін в освіті» (28 вересня 2016 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа і ринок праці: 

інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» (19 -21  жовтня 2016 р.);

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор



науковий семінар «Інноваційні підходи у підготовці вчителя початкової 

школи до виховної роботи» (20 березня 2017 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності
•І*

фахівців в умовах євроінтеграції» (26 -  27 жовтня 2017 р.).

Члени кафедри є співорганізаторами і учасниками постійно діючого 

семінару кафедри теорії та методики початкової освіти «Професійна 

підготовка педагога в умовах євроінтеграційних процесів», в рамках якого 

були проведені:

-  науково-методичний семінар «Професійна підготовка майбутнього 

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

Мукачево;

-  методичний семінар «Шляхи удосконалення змісту початкової 

освіти: виклики часу» 23 вересня 2015 р., м. Мукачево;

-  науково-методичний семінар «Професійна підготовка у вищій школі 

в умовах євроінтеграційних процесів» 10 березня 2016 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи в контексті сучасної європейської інтеграції» 28 березня 2016 р., м. 

Мукачево;

-  науковий семінар «Проблеми української педагогічної освіти у 

контексті європейських тенденцій» 16 травня 2016 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Початкова школа в контексті сучасних змін в 

освіті» 28 вересня 2016 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Модернізація навчально-пізнавальної 

діяльності студентів вищого навчального закладу» 28 листопада 2016 р., 

м. Мукачево;

-  методичний семінар «Майбутня професія: співпраця ВНЗ та 

загальноосвітньої школи» 24 лютого 2017 р., м. Мукачево;

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор
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-  науково-методичний семінар «Інноваційні підходи до виховної 

роботи» 20 березня 2017 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Виховний аспект сучасного уроку вРг.
початковій школі» 15 травня 2017 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Моніторинг якості освіти у вищій школі: 

реальність і перспективи» 26 червня 2017 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Особливості роботи вчителя в перші дні 

дитини в школі» 8 вересня 2017 р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Початкова школа в контексті сучасних змін в 

освіті» 26 вересня 2017р., м. Мукачево;

-  методичний семінар «Учитель початкової школи: перспективи 

здобуття освіти та працевлаштування» 4 грудня 2017 р., м. Мукачево.

Фахівці кафедри беруть активну участь у міжнародних науково- 

практичних конференціях як в Україні, так і за кордоном, публікують наукові 

праці, здійснюють підготовку та видання навчальних посібників, 

організовують наукову-дослідну роботу студентів, керують студентським 

гуртком.

Тематика наукових робіт викладачів кафедри є різноплановою і 

актуальною. У відповідності з загальнокафедральною темою «Професійна 

підготовка педагога в умовах євроінтеграційних процесів» наукова робота 

професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється за різними 

напрямами.

За 2015 -  2017 роки опубліковано: 3 монографії, 2 навчальні посібники 

(рекомендовані Вченою радою МДУ), 1 навчально-методичний посібник 

(рекомендований МОН), 1 навчально-методичний (рекомендований Вченою 

радою МДУ), 29 навчально-методичних посібники (рекомендовані Науково- 

методичною радою МДУ, відповідно: у 2015 -  10; 2016 -  9; 2017 -  10).

Викладачі кафедри результати наукових досліджень публікують у

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор
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фахових наукових журналах ДАК України та журналах наукометричних баз.IV-
SCOPUS та WEB OF SCIENCE. Кількість наукових видань, опублікованих за 

звітній період т  146, відповідно: у 2015 -  51; 2016 -  39; 2017 -  56 .

Результати своїх наукових досліджень викладачі кафедри апробують на 

Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та 

семінарах. За звітний період науково-педагогічні працівники кафедри брали 

участь у роботі 85 конференцій (в тому числі -  61 міжнародній, 24 

всеукраїнських). Викладачі виступали на різних Міжнародних 

конференціях, де обговорювалися питання можливостей сучасної науки, 

розвитку технологій та їх ролі у проектуванні майбутнього (м. Прага, Чехія), 

(м. Бидгощ, Польща) проблеми розвитку обдарованих дітей як 

інтелектуального потенціалу держави (м. Чорноморськ, Україна), проблеми 

теорії та практики сучасної початкової освіти, особливості формування 

особистості в багатоступеневій системі освіти (м. Дрогобич, Україна), 

комунікативної компетентності як чинника соціалізації молодшого 

школяра (м. Будапешт, Угорщина) тощо.

На кафедрі теорії та методики початкової освіти проводиться 

відповідна діяльність із залучення студентів до науково-дослідної роботи в 

різних формах, зокрема, проводяться олімпіади конкурси студентських 

наукових робіт та студентські наукові конференції. Кращі роботи 

публікуються в наукових виданнях МДУ.

Професійному зростанню студентів сприяє участь у Програмі 

«Подвійний диплом» у Вищій Лінгвістичній школі в м. Ченстохові (Польща).

Результатами наукової роботи студентів кафедри є участь у 

всеукраїнських, міжвузівських та міжнародних конференціях. Крім цього*Вг
щорічно студенти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 013 

«Початкова освіта» подають наукові статті і тези на конференції та конкурси,

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор



42

що проводяться в інших містах України, здобувають призові місця. 

Студенти спеціальності «Початкова освіта» були учасниками І та II турів

Всеукраїнської студентської олімпіади. Студентка Бурч І. М. взяла участь у II 

етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова 

освіта» та номінована як переможець у номінаціях «Педагогічна техніка та 

теоретична підготовка» і «Педагогічне мовлення».

Висновок. Експертна комісія зазначає, що організація науково- 

дослідної роботи та міжнародної співпраці викладачів і студентів забезпечує 

належний рівень науково-педагогічної складової фахової підготовки 

студентів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня. 

Комісія вважає за необхідне спрямувати подальші зусилля науково- 

педагогічних працівників кафедри на налагодження співпраці з 

педагогічними закладами освіти на міжнародному рівні.

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ

За результатами експертної перевірки освітньої діяльності 

Мукачівського державного університету за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта» зі спеціальності 013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня, експертна комісія засвідчує, що кадрове,

З ЇХ УСУНЕННЯ

Не було.

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О.І.
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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 початкової освіти рекомендації щодо 

покращення підготовки бакалаврів педагогічного профілю, а саме:

1. Сприяти організації науково-педагогічного стажування 

викладачів у закордонних ЗВО з метою вивчення досвіду організації 

наукової та методичної роботи, особливостей застосування сучасних 

педагогічних технологій та інноваційних методів навчання, які 

застосовуються у процесі навчально-виховної роботи у освітньому процесі 

за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» зі спеціальності 013 

«Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня.

2. Активізувати діяльність викладачів кафедри щодо збільшення 

кількості публікацій про результати науково-дослідної роботи у виданнях, 

які входять до міжнародних науково-метричних баз, зокрема, Scopus, Web of 

Science.

3. Продовжити роботу науково-педагогічних працівників кафедри щодо 

розширення співпраці із закладами вищої педагогічної освіти на 

європейському та міжнародному рівнях.

Висновок. Аналіз поданих на акредитацію матеріалів Мукачівського 

державного університету та перевірка результатів освітньої діяльності 

університету і кафедри теорії та методики початкової освіти на місці дають 

підстави акредитаційній комісії зробити висновки про відповідність

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор ■ij Янкович О.І.
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освітньо-професійної програми «Початкова освіта» зі спеціальності 013

«Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня у Мукачівському
.1*

державному університеті та умов 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 «Початкова освіта» зі спеціальності 

013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня у Мукачівському 

державному університеті.

Голова експертної комісії
завідувач кафедри педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка, доктор 
педагогічних наук, професор

Член експертної комісії
доцент кафедри початкової та дошкільної 
освіти, заступник декана факультету 
педагогічної освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук

«24» травня 2018 року

Т.Д.Щербан

«З експертними висновками ознай 
Ректор Мукачівського 
державного універси 
доктор психологічних

/  Нос
Любов Степанівна

Янкович 
Олександра Іванівна

Голова експертної комісії Гї /
доктор педагогічних наук, професор (/. Міу Янкович 0.1.
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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 «Початкова освіта» зі спеціальності
013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРО]
щодо забезпечення провадження о

ВІ ВИМОГИ
світньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) 
з науково-педагогічних працівників,на яку 
покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, 3 них 
одна особа, що 
має науковий 

ступінь або вчене 
звання

п’ять осіб, що 
мають науковий 

ступінь або 
вчене звання

+ 2 особи

3. Наявність 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 менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 
для початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи)

+ + -

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням педагогічних працівників, які мають 
вишу категорію)

50 75,6 25,6

2) які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора

10 10 - 0

3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. І.
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5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогі ч ним и 
(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
2) практичної роботи за фахом 10 зо +20
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності кожного з 
яких засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, зазначених у пункті 5 
приміток

підпункти 
1—16 пункту 5 

приміток

підпункти 
1— 16 пункту 5 

приміток
+

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:

•ч

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням
2) з науковим ступенем та вченим званням + + -
3)з науковим ступенем або вченим званням

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. 
метрів на одну особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 2,4 -

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

30 30 -

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури: + + -
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + * -
2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -
4)спортивного залу + + -

Г олова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Янкович О. I.
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5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
6) медичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

•і*- Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним« для виконання 
навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОІ
щодо навчально-методичного забезпече

ІЧНІ в и м о г и
ння освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми + + -
2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього + + -

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик + + -

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

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів + + -

ТЕХНОЛО]
щодо інформаційного забезпечення

[ ІЧНІ в и м о г и
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш як 
чотири 

найменувань
10 +6

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти)

+ + -

Г олова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор а Янкович О. I.
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Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, 
на якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, 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)

50 60 +10

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

100 100 V

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 з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), %

50 70 +20

2.2. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), % 50 60 * +10

3. Організація наукової роботи

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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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
завідувач кафедри педагогіки і методики 
початкової та дошкільної освіти 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка, доктор 
педагогічних наук, професор

Янкович 
Олександра Іванівна

Член експертної комісії
доцент кафедри початкової та дошкільної 
освіти, заступник декана факультету 
педагогічної освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук

Нос
Любов Степанівна

«24» травня 2018 року

«З експертними висновками ознайомлений»

Ректор Мукачівського 
державного універси 
доктор психологічн

/о? -^7

Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор [/_ Янкович О. І.
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Додаток А

Голова експертної комісії
д-р. пед. наук, професор Янкович О. Я.

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

013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня Мукачівський державний університет

Курс
Дата

проведення

Аудиторія та 
час 

проведення
Назва дисципліни, викладач

ПО-2 сп 22.05.2018 р. 11.55, ауд.Ю Методика навчання освітньої галузі «Природознавство», Кузьма-Качур М.І.

ГТО-2 сп 22.05.2018 р. 13.45, ауд.304 Методика навчання освітньої галузі «Математика», Щербан Г.В.

ПО-2 сп 23.05.2018 р. 08.00, ауд.Ю Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», Лалак Н.В.

ПО-2 сп 24.05.2018 р. 13.45, ауд.404 Методика навчання української мови, Лавренова М.В.

Декан педагогічного факультету ________доктор педагогічних наук, доц. Фізеші О.И.

Голова експертної комісії /І
док*гор педагогічних наук, професор ^ Янкович О. І.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І САМОАНАЛІЗУ . 
за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта»

Група Дисципліна Контроль

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Виконували

ККР
Одержали оцінки при самоаналізі

С
ер

ед
ні

й
ба

л

У
сп

іш
ні

ст
ь

Я
кі

ст
ь

5 4 3 2
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %

Дисципліни професійної та практичної підготовки

ПО-2 сп Методика навчання освітньої 
галузі «Природознавство»

Підчас
самоаналізу

19 19 100 5 26,32 8 42,1 6 31,58 - - 3,94 100 68,42

За контрольним 
вимірюванням

19 19 100 5 26,32 8 42,1 6 31,58 - - 3,94 100 68,42

ПО-2 сп Методика навчання освітньої 
галузі «Математика»

Під час
самоаналізу

19 19 100 4 21,1 5 26,3 10 52,6 - - 3,7 100 47,4

За контрольним 
вимірюванням 19 19 100 4 21Д 5 26,3 10 52,6 - - 3,7 100 47,4

ПО-2 сп Методика навчання освітньої 
галузі «Суспільствознавство»

Підчас
самоаналізу 19 19 100 7 36,84 6 31,58 6 31,58 - - 4,05 100 68,42

За контрольним 
вимірюванням

19 19 100 7 36,84 6 31,58 6 31,58 - - 4,05 100 68,42

ПО-2 сп Методика навчання української 
мови

Під час 
самоаналізу

19 19 100 6 31,58 6 31,58 7 36,84 - - 3,9 100 63,2

За контрольним 
вимірюванням

19 19 100 6 31,58 6 31,58 7 36,84 - - 3,9 100 63,2

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

Голова комісії 0. О.І. Янкович 
Л.С.Нос

З результатами ознайомлений
РекторМДУ Ы1 l l l f  ) | М

/» > //ч.' /
Т.Д.Щербан

А ' ^ / 7

Голова експертної комісії '
доктор педагогічних наук, професор О. Янкович О. І.
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Додаток Б
{

Аналіз якості виконання звітів про проходження педагогічної практики ( психолого-педагогічної) студейтами 
за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта» 

першого (бакалаврського) рівня Мукачівського державного університету

№ ПІБ Група База практики
Оцінка

На захисті звітів За експертною 
перевіркою

1. Бровді А. П. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШІ-ІІІ ст. №11» відмінно відмінно
2. Вагерич Н. С. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ Іст. -Гімназія» відмінно відмінно
3. Вараді А.-В.О. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка добре добре
4. ГаньковичЯ. 0 . ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ Іст. -Гімназія» добре добре
5. Доробан І. М. ПО-2сп Мукачівська спеціалізована школа №16 задовільно задовільно
6. Заяць Я .Я . ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ст.№15» задовільно задовільно
7. Кертис М. Ю. ПО-2сп Іршавський р-н, Довжанська ЗОШ І-ІІІст. не з’явилася вибула

8. Когутич Ю. Ю. ПО-2сп Приватний НВК «Еммануіл» І-ІІІст. добре добре

9. Козар Т. В. ПО-2сп Мукачівська спеціалізована школа №16 задовільно задовільно

10. Копии Е. М. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка добре добре
11. Котубей 1.1. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №7 відмінно відмінно
12. ЛабошО.М. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка відмінно відмінно
13. МарківЯ.І. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 добре добре
14. МогішА.А. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 добре добре

15. Причина М.Г. ПО-2сп Мукачівський НВК «Гармонія» задовільно задовільно

16. Сабов Н.В. ПО-2сп Приватний НВК «Еммануіл» І-ІІІст. добре добре

17. Савчук М.М. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. №11» добре добре
18. СтременякК.М ПО-2сп Мукачівський НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ «Гармонія»» добре добре

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор
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19. ТовтинЯ.І. ПО-2сп Мукачівський НВК «Г армонія» відмінно відмінно
20. Чекан К.В. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ№7 відмінно відмінно

Сер бал 4,1 V 4,1

Розбіжність між результатами звітів із захисту педагогічної практики на кафедрі та експертної перевірки (балів) -  0,0.

Голова комісії 
Член комісії:
З результатами ознайомлени 

Ректор МДУ
Ч. *А\

М І Н  15 'пШ \ з
/«  -5г/У

О.І. Янкович 
Л.С.Нос

Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор 0 . Янкович О. І.
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Додаток В
#*

і
Аналіз якості виконання звітів про проходження педагогічної практики студентами 

за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» спеціальності 013 «Початкова освіта» 
першого (бакалаврського) рівня Мукачівського державного університету

№ ПІБ Група База практики Оцінка
На захисті звітів За експертною 

перевіркою
1. Бровді А. П. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ПІ ст. №11» відмінно відмінно

2. Вагерич Н.С. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ Іст. -Гімназія» відмінно відмінно
3. Вараді А.-В.О. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка добре добре
4. Ганькович Я.О. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ Іст. -Гімназія» відмінно відмінно
5. Доробан І.М. ПО-2сп Мукачівська спеціалізована школа № 16 задовільно задовільно
6. ЗаяцьЯЛ. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ст.№15» задовільно задовільно
7. КогутичЮ.Ю. ПО-2сп Приватний НВК «Еммануіл» І-ІІІст. добре добре

8. КозарТ.В. ПО-2сп Мукачівська спеціалізована школа №16 задовільно задовільно
9. КопинЕ.М. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка добре добре
10. КотубейІ.І. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №7 відмінно відмінно
11. ЛабошО.М. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ №2 ім. Т.Г.Шевченка відмінно відмінно
12. МарківЯ.І. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 добре добре
13. МогішА.А. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 добре добре

14. Причина М.Г. д ПО-2сп Мукачівський р-н.Лавківська ЗОШ І-ІІст задовільно задовільно

15. Сабов Н.В. ПО-2сп Приватний НВК «Еммануіл» І-ІІІст. добре добре
16. Савчук М.М. ПО-2сп Мукачівський НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. №11» добре добре
17. СтременякК.М. ПО-2сп Мукачівський НВК «Гармонія» добре добре

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор 0. & т ґ

д
Янкович О. І.
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18. Товтин Я.І. ПО-2сп Мукачівський НВК «Гармонія» відмінно відмінно ,
19. Чекан К.В. ПО-2сп Мукачівська ЗОШ№7 відмінно відмінно

Сер бал 4,2 4,2

Розбіжність між результатами звітів із захисту педагогічної практики на кафедрі та експертної перевірки (балів) -  0,0.

о. ДГолова комісії
Член комісії:_____
З результатами ознайомлю

([а ?Ректор МДУ

О.І. Янкович 
Л.С. Нос

Т.Д. Щербан

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор а Янкович О. І.


