
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної Пр0Грами Середня освіта 

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

у Мукачівському державному університеті

Мукачево-2018



ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському
державному університеті

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 

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

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 

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

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», та наказом Міністерства освіти і науки України № 678-л від 

15.05.2018 р. сформована експертна комісія у складі: 

голова експертної комісії Гуральник Наталія Павлівна,

професор кафедри педагогіки мистецтва і 

фортепіанного виконавства факультету 

мистецтв імені Анатолія Авдієвського 

Національного педагогічного університету 

імені М .П. Д рагоманова, доктор 

педагогічних наук, професор;

член експертної комісії Омельченко Аиетта Іванівна,

доцент кафедри теорії і методики навчання 

мистецьких дисциплін Бердянського 

державного педагогічного університету, 

кандидат педагогічних наук, доцент.

У період з 21.05.2018 р. по 23.05.2018 р. експертна комісія безпосередньо у 

вищому навчальному закладі розглянула матеріали акредитаційної справи

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Мукачівського державного університету та провела експертне оцінювання 

відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу 

державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем.

У процесі експертизи було здійснено перевірку:

> достовірності інформації акредитаційної справи, поданої М укачівським 

державним університетом до М О Н  України;

> наявності оригіналів документів, що регламентують діяльність 

університету;

> формування контингенту студентів за освітньо-професійною 

програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво) 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., М> 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
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реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація №О7-Д-540 від

25.03.2009р.);
Витяг з Єдиного державного реєстру ю ридичних 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 вищ ої освіти 

(наказ Міністерств освіти і науки України про переоформлення ліцензії 

від 29.05 2017 року, № 112-л);

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

15.11.2010 р.);

Сертифікат про акредитацію з галузі знань (спеціальності) 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)за рівнем 

бакалавр (серія НД № 0792913, на підставі наказу МОН України від 

09.10.2017 р.).

Наявність оригіналів зазначених документів засвідчується та відповідає 

вимогам акредитації.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУКАЧІВСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА  ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Сьогодні найбільшу цінність суспільства становить його 

інтелектуальний потенціал. Тому забезпечення розумового розвитку 

підростаючого покоління є найважливішим завданням системи освіти. Саме 

тому, згідно Постанови Кабінету Міністрів України за № 518 від 14 липня 

1995 року було відкрито Мукачівський філіал Хмельницького технологічного 

університету «Поділля».

}
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Філіал динамічно розвивався і виникла ідея в утворенні самостійного 

вищого навчального закладу.

У 1997 році на базі Мукачівського філіалу Технологічного 

університету «Поділля» створений Мукачівський технологічний інститут. 

Основне завдання його полягало в підготовці висококваліфікованих фахівців 

для легкої промисловості та сервісного обслуговування. Підготовка фахівців 

здійснювалась за спеціальностями:

- технологія і конструювання швейних виробів;

- технологія і конструювання виробів із шкіри;

- фінанси і кредит;

- облік і аудит;

- менеджмент у виробничій сфері;

- менеджмент у невиробничій сфері.

Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут був навчальним 

закладом, що належав до комунальної форми власності і знаходився у 

підпорядкуванні управління освіти і науки Закарпатської ОДА. Даний заклад 

один із найстаріших педагогічних закладів Закарпаття, який здійснював 

підготовку майбутніх спеціалістів для системи дош кільної, початкової 

освіти, та шкіл національних меншин. Етапи його діяльності:

-1914 рік відкриття в м. Мукачеві угорсько - королівської державної народно- 

шкільної семінарії з ініціативи мера міста Яноша Недецеї;

-1939 рік -  реорганізація навчального закладу в ліцей;

-1945 рік -  реорганізація в педагогічне училище з підготовки вчителів 

початкових класів з українською та угорською мовами навчання;

-1956 рік — відкриття спеціальності "Дошкільне виховання";

-1957 рік -  відкриття спеціальності "Музичне виховання";

-1982-1992 роки -  навчання румунських етнічних меншин за спеціальністю 

"Початкове навчання";

Голова експертної комісії
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- березень 2002 року -  навчальний заклад реорганізовано в Мукачівський 

гуманітарно-педагогічний коледж;

- травень 2003 року -  навчальний заклад реорганізовано в Мукачівський 

гуманітарно-педагогічний інститут.

У вересні 2008 року шляхом злиття двох вузів створено Мукачівський 

державний університет. Об’єднання двох вузів викликано модернізацією 

освіти України для реалізації концептуальних засад Болонського процесу, 

географічним положенням, кількістю студентів. Крім того, створення 

університету дає можливість:

- підвищити якість освітніх послуг згідно до вимог Болонського процесу;

- покращити конкурентну здатність вузу в європейському освітньому 

просторі;

- створити сучасні кафедри, лабораторії, що сприятимуть систематизації

наукових досліджень;

- забезпечити перехід до динамічної ступеневої системи підготовки 

фахівців, що дасть змогу задовольнити можливості особистості у здобутті 

освітньо-кваліфікаційного рівня за певним напрямом;

- запровадити передовий досвід розвинутих країн світу та інтегруватися у 

міжнародне науково-освітнє співтовариство.

Потреба у створенні Мукачівського державного університету 

викликана специфікою регіону та вимогами ринку в окремих фахівцях, серед 

них: інженерно-технічних спеціалістів, технологів, конструкторів, дизайнерів

легкої промисловості, спеціалістів з управління виробництвом та розподілом 

електроенергії, фінансистів, бухгалтерів та аудиторів, маркетологів, 

менеджерів, фахівців з організації туристичного бізнесу, вчителів початкових 

класів, вихователів дітей дошкільного віку, вчителів англійської мови та 

зарубіжної літератури, практичних психологів, вчителів музичного 

мистецтва. На таких спеціальностях як «Початкова освіта» та «Дошкільна

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



7

освіта» здійснюється підготовка майбутніх вчителів, вихователів за 

додатковими спеціалізаціями, що дає можливість випускникам легко входити 

в практичну діяльність. Серед них наступні: спеціальність «Початкова 

освіта» з додатковими спеціалізаціями: вчитель іноземної мови в початковій 

школі (англійської, німецької), педагог-організатор, користувач 

комп’ютерної техніки в системі освіти; спеціальність «Дошкільна освіта» - 

керівник образотворчого мистецтва в дошкільних навчальних закладах, 

логопед в дошкільних навчальних закладах, організатор художньої праці в 

дошкільних навчальних закладах; спеціальність «Музичне мистецтво» - 

вчитель музичного мистецтва.

З кожним роком кількість дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів зростає. На сьогодні в області нараховується 528 дошкільних 

навчальних закладів, які охоплюють 32,8 тис. дітей, що становить 42%, хоча 

даний показник свідчить ще про значне відставання області від 

загальноукраїнського показника -  57%. У регіоні продовжується процес 

«старіння» педагогічних кадрів: частка вчителів віком до ЗО років становить 

21%, а частка пенсіонерів — 15%, що підтверджує потребу у вчителях 

початкових класів, музичного мистецтва, англійської та зарубіжної 

літератури. Оскільки у загальноосвітніх навчальних закладах іноземна мова 

починає вивчатися з першого класу, то виникла необхідність у підготовці 

висококваліфікованих кадрів з іноземних мов. Мукачівський державний 

університет має можливість для підготовки фахівців цього напряму.

Відсутність фахівців — психологів на різних рівнях (в апараті місцевих 

органів влади, керівництва соціальної роботи, освіти, культури та спорту) 

призводить до того, що суто психологічні проблеми у колективі, сім’ї 

вирішуються досить складно. Випускники-психологи Мукачівського 

державного університету покликані науково дослідити і спрогнозувати 

розвиток особистості, її професійну орієнтацію, забезпечити психологічний

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



8

комфорт навчально-виховного та виробничого процесів, вирішити численні 

проблеми консультаційної та психолого-корекційної допомоги населенню.

Зручне географічне положення Закарпатської області, великий ринок 

збуту цікавлять як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів в організації 

бізнесу в регіоні. Стан сучасної економічної освіти в Закарпатті зумовлений 

необхідністю переходу до нових засад формування та розвитку економічних 

знань, які базуються на історико-культурних і духовно-моральних традиціях 

населення області, орієнтовані на поглиблений аналіз економічних процесів, 

що сприяють формуванню основ соціально-оріентованої економіки; 

формуванню сучасних економічних поглядів у майбутніх економістів, що

сприятиме розвитку гуманізації та соціалізації суспільних процесів, 

національній самоідентифікації, спрямуванню економічної діяльності та 

підвищенню рівня життя і добробуту закарпатців; інтеграцією процесів 

навчання і виховання як складової освіти, що створюють духовно-моральні 

засади для формування сучасного світогляду фахівця економічного 

спрямування. Отже, зростає потреба у фінансистах, бухгалтерах, аудиторах, 

маркетологах, менеджерах.

Мукачівський державний університет — єдиний вищий заклад освіті в 

області, який готує фахівців для підприємств легкої промисловості з пошиття 

одягу, взуття із шкіри, шкіргалантерейних виробів. Слід зазначити, що в 

Закарпатській області існують хороші передумови для розвитку підприємств 

легкої промисловості, в яких наявна велика кількість високотехнопогічного 

обладнання, машин та апаратів, що потребують кваліфікованого монтажу,

обслуговування та модернізації, від яких суттєво залежить продуктивність 

виробництва і якість готової продукції. Тому, дефіцит кваліфікованих 

фахівців, а саме механіків виробництва, здатних виконувати перелічені 

завдання в значній мірі відчувається на підприємствах області. Саме таких 

спеціалістів готує Мукачівський державний університет: інженер-технолог,

Голова експертної комісії 
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інженер-конструктор, інженер-експерт, інженер-дизайнер, інженер- 

дослідник.

Закарпатська область є однією із наймальовничіших куточків держави, 

має надзвичайно сприятливі умови для розвитку практично всіх напрямів 

туризму і рекреації. У цих умовах зростає потреба у висококваліфікованих 

фахівцях, оскільки значна кількість підприємств туристично-рекреаційного 

комплексу краю успішно відроджують свою діяльність і збільшують обсяги 

надання додаткових послуг. Мережа санаторно-курортних, туристично- 

рекреаційних та готельних закладів нараховує понад 300 об’єктів, серед яких: 

ЗО оздоровчих, 92 рекреаційних та 182 туристичних закладів, в яких 

одночасно можна розмістити понад 20 тис. відпочиваючих. Тому 

Мукачівський державний університет є саме тим вищим навчальним 

закладом, який має достатню матеріально-технічну базу, навчально- 

методичне і нормативне забезпечення, кваліфікований професорсько- 

викладацький склад, здатний проводити підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів для туристичного бізнесу на належному рівні. На сьогодні є 

потреба у висококваліфікованих фахівцях, які володію ть двома, трьома 

іноземними мовами. Саме кафедрою іноземних мов широко впроваджується 

в навчальний процес система професійно-спрямованої іншомовленнєвої 

діяльності на базі модульно-рейтингової системи. Функціонує студентський 

гурток, який займається проблемами вдосконалення техніки та практики 

перекладу літератури за фахом.

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), 
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психологія, прикладна механіка, галузеве машинобудування; професійна 

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

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

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

Також здійснюється підготовка докторів філософії з таких спеціальностей: 

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

підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Контингент студентів складає 2468 осіб, у тому числі 1395 студентів 

денної форми навчання і 1073 заочної форми навчання.

Навчальний процес в Мукачівському державному університеті 

забезпечує 221 особа професорсько-викладацького складу:

- 19 докторів наук, з них 10 професорів;

- 117 кандидатів наук, з них 84 доценти.

Організацію навчальної, науково-методичної, наукової та виховної 

роботи в університеті забезпечують факультети;

- туризму та готельно-ресторанного бізнесу;

- економіки, управління та інженерії;

- педагогічний;

- гуманітарний.

Підготовку фахівців здійснюють 16 кафедр.

Структурними підрозділами М укачівського державного університету є

Виноградівський державний коледж та М укачівський гуманітарно- 

педагогічний коледж, які забезпечують підготовку фахівців за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

У структуру університету входять навчальний відділ, яка здійснює 

організацію, аналіз та контроль навчального процесу, навчально-методичний 

відділ, відділ контингенту студентів, відділ працевлаштування та практичної 

підготовки, відділ науково-технічної діяльності та аспірантури, редакційно-
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видавничий відділ, інформаційно-комп'ютерний центр, бухгалтерія, планово- 

фінансовий відділ, відділ кадрів, відділ управління експлуатації та ремонту 

об’єктів, відділ матеріально-технічного забезпечення, господарський відділ, 

відділ виконання та контролю діловодства, юридичний відділ, відділ охорони 

праці, відділ капітального будівництва. Університет має бібліотеку з п’ятьма 

читальними залами на 188 місць і загальним фондом літератури 153020 

примірники. При закладі функціонує музей прикладного мистецтва 

Закарпаття та студентський будинок моди.

На сьогодні аудиторний фонд університету включає 107 приміщень, у 

яких ведуться лекційні, практичні та семінарські заняття 48 спеціалізованих 

лабораторій, 19 комп'ютерних класів, а також 1 клас комп’ютерного дизайну. 

Заклад має 2 гуртожитки. Всі бажаючі студенти забезпечені проживанням у 

них.

Загальна площа приміщень Мукачівського державного університету 

складає 27815,7м. Ц е відповідає ліцензійним вимогам щ одо підготовки

фахівців за ОКР молодший спеціаліст та ступенями бакалавр, магістр

(табл. 1).
Таблиця 1

Загальні показники розвитку 
Мукачівського державного університету

№
п/п Показники діяльності Кількісні параметри

20172018р.
денна заочна

1 . Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів 
(на 1 курс)

1596 767

молодший спеціаліст 545 95
бакалавр 795 520
магістр 256 152

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 1395 1073
3. Кількість навчальних груп 102 72

4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців, разом за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями:

молодший спеціаліст 10 4
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бакалавр 20 14
магістр 12 8

1
Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), 
разом: \
3 них випускових: 16

б. Кількість факультетів (відділень) разом: 4

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв.м) 9692,9
3 них:

- власні: 9692,9

- орендовані -

8. Площі, які здаються навчальним закладом в оренду 
(кв.м) 227,6

9. Кількість місць в гуртожитках 950
10 Інше (наявність мережі інтернет) +

.1

В університеті розроблена і впроваджена в навчальний процес система 

безперервної комп'ютерної підготовки, яка ґрунтується на наскрізних 

програмах комп'ютерної підготовки для кожної спеціальності і має 

відповідне матеріально-технічне, програмне та методичне забезпечення. 

Загальна кількість комп'ютерів на сьогодні становить 403 одиницю. Всі

комп'ютери з'єднані в єдину мережу, яка зв'язує корпуси та підрозділи 

університету і підключена до міжнародної мережі Іпіешеї, що дозволяє“ 

користуватись всіма видами його послуг. Університетом відкрито сторінку в 

мережі Іпїетеї (www.msu.edu.ua). Загальна пропускна здатність каналу 

мережі дозволяє активно залучати її як для виконання лабораторного 

практикуму більшості спеціальних дисциплін, так і для науково-дослідних

робіт. Зв'язок між навчальними корпусами здійснюється радіоканалами за 

технологією Radio Ethernet, яка дозволяє підтримувати швидкість обміну

інформацією до 10 Мбіт/с.

Для підготовки фахівців всіх напрямків широко використовується

різноманітне програмне забезпечення. Всі випускники досконало володіють

пакетом офісних програм Microsoft Office 2003 і Microsoft Office 2007 (Word,

Excel, Access, PowerPoint). З допомогою цих програм проводиться 
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оформлення письмових та індивідуальних робіт, виконуються обчислення і 

пошук оптимальних варіантів рішень, обробка баз даних, вибірок, 

досліджень. Студенти мають можливість в повній мірі освоїти сучасне 

програмне забезпечення для повноцінної роботи в мережі Інтернет: Microsoft 

Explorer, Outlook Business Contact Manager, ICQ, Seypc.

Активно використовуються продукти Abbyy Fine Reader та Abbyy Form 

Reader, за допомогою яких студенти та викладачі отримують широкі 

можливості для оптичного розпізнавання тексту, автоматичного вводу даних. 

Розробляються макети анкет для здійснення психологічних досліджень, 

тестів з різних предметів, їх автоматичний ввід та обробка.

На економічному факультеті досконало вивчається цілий ряд 

програмних комплексів 1С-бухгалтерія та Форт аналітик, весь спектр 

програмних засобів фірми Парус (Підприємство, Консультант, Менеджмент 

та маркетинг, Готельне господарство). Це дає змогу засвоїти основи 

автоматизації бухгалтерського обліку та аналізу на підприємствах різної 

форми власності.

Слід відмітити велику кількість програм, які освоюють студенти 

технологічного факультету. При вивченні дисципліни «Інженерна графіка та 

моделювання» вивчаються Компас і AutoCad; для створення 3D моделей та 

комп’ютерного конструювання майбутніх виробів - 3D-MAX; для малюнку 

та дизайну виробів -  Corol Draw та Adobe Photo Shop.

Всі комп'ютерні класи мають постійний доступ до мережі Internet, що 

дає змогу студентам користуватися всіма електронними виданнями, які 

публікуються у мережі. Для функціонування комп'ютерних класів 

використовується повний пакет ліцензійного програмного забезпечення 

фірми Microsoft.

Для потреб студентів заочної форми навчання створено електронну 

базу методичних видань, які розміщені на веб-сервері. Це дає змогу
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студентам заочної форми навчання вільно користуватися методичним 

забезпеченням.

У навчальний процес Мукачівського державного університету 

впроваджені такі інноваційні методики і технології як ситуативне навчання 

(кейс-метод), інтерактивні технології -  імітаційне, ігрове, диференційне та 

модульне навчання. Активно використовуються програмно-методичні 

комплекси, банки візуального супроводження, комп'ю терні презентації 

лекційного матеріалу, спеціалізовані комп'ютерні програми.

З метою реалізації нової освітньої моделі в закладі запроваджена 

кредитно-трансферна система організації навчального процесу (КТСОНП) на 

основі ЕСТБ. Саме вона дозволила підвищити мобільність студентів під час 

переходу з однієї навчальної програми на іншу. Важливим моментом 

запровадження акумулюючої кредитної системи є можливість враховувати 

всі досягнення студента, а не тільки навчальне навантаження (участь у 

наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо).

З метою удосконалення системи наукового супроводу в сфері 

європейської освіти ведеться співпраця в галузі освіти, науки і техніки
і

Мукачівським державшім університетом з провідними закордонними вузами, 

організаціями та промисловими підприємствами.

МДУ співпрацює з освітніми організаціями ЬСошицького краю 

Словаччини, За ініціативи Асоціації з питань інноваційності та трансферу 

технологій «Горизонти» (м. Жешув, Польща) було проведено засідання 

міжнародного експертного круглого столу в рамках проекту «Розвиток малих 

та середніх підприємств Закарпатської області на основі використання 

інноваційних енергозберігаючих технологій» на тему «Енергозбереження в 

секторі малого і середнього бізнесу» з метою підтримки соціально- 

економічного розвитку Закарпатської області у сфері функціонування малих 

та середніх підприємств. МДУ є учасником Проекту «Карпатський 
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туристичний шлях» (№ НШКІЮи А/0901 /068) в рамках Програми 

Європейського інструменту сусідства та партнерства Угорщина-Словаччина- 

Румунія-Україна 2007-2013, який реалізується Агентством з підтримки 

регіонального розвитку (Кошице), Агентством регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва «Закарпаття», Агентством з питань сталого 

розвитку Карпатського регіону ЄОР^А з метою зростання та покращення 

рівня розвитку транскордонного туризму в Карпатському регіоні. 

Налагоджені творчі зв'язки з науковцями, викладачами і студентами 

Бєльсько-Бяльського відділення Лодзинського Технічного університету 

(спеціальності легкої промисловості), Мішкольцьким та Будапештським 

університетами, Радомським технологічним університетом (Польша), 

Досягнуло домовленості про проведення наукових досліджень із залученням 

сучасного німецького наукового обладнання в текстильній та швейній галузі, 

обмін студентами і учнями навчальних закладів в культурно-мистецькій 

сфері.

Стратегія діяльності Мукачівського державного університету полягає у 

забезпеченні єдності загальнотеоретичної і фахової освіти; орієнтації 

підготовки спеціалістів на вимоги конкретних установ з урахуванням 

особливостей соціально-економічного розвитку Закарпаття та суміжних 

регіонів; використанні у навчальному процесі досягнень вітчизняної та 

зарубіжної науки і техніки, запровадженні фаховоспрямованих спеціальних 

навчальних курсів, новітніх технічних розробок, технологічних рішень, 

інформаційних методик та дистанційних форм навчання, закріпленні 

отриманих студентами знань, умінь і навичок під час проходження 

ознайомлювальних та виробничих практик.

Ректором Мукачівського державного університету є доктор 

психологічних наук, професор Тетяна Дмитрівна Щербан. У 1989 році 

закінчила Ужгородський державний університет (спеціальність—математик,
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викладач математики). У 1990 році закінчила Харківський університет ім. 

А.М. Горького (спеціальність -  психологія, кваліфікація -  практичний 

психолог в народній освіті). У 1995 році присвоєно науковий ступінь 

Кандидата психологічних наук. В даному закладі Тетяна Дмитрівна працює з 

1996 року, спочатку на посаді доцента кафедри природничих дисциплін, 

потім професора кафедри гуманітарних дисциплін та проректора з науково- 

педагогічної роботи.

У 2005 році отримала диплом доктора психологічних наук («Педагогіка 

та вікова психологія »). У 2011 році присвоєно Вчене звання професора.

Щербан Тетяна Дмитрівна є заслуженим працівником освіти України, 

та успішно поєднує адміністративно - організаційну, науково - педагогічну, 

навчально-методичну роботу.

Характеристика освітньо-професійної програми Середня освіта 
(Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) галузі знань 01 Освіта освітнього ступеня «бакалавр»

(на базі диплому «молодшого спеціаліста»)
Підготовка студентів за освітнім ступенем «Бакалавр» є логічним

продовженням освітнього процесу в Мукачівському державному 

університеті, що забезпечується нормативними документами та ОПП 

Середня освіта (Музичне мистецтво) спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта, затвердженої Вченою радою 

МДУ (протокол № 15 від 30 червня 2016 р. та введеної в дія наказом №130-з 

від ЗО червня 2016 р.), навчальним планом і програмами з навчальних 

дисциплін, затверджених у встановленому порядку.

Особливостями освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальністю 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) є опора на сучасні вимоги галузевого законодавства та 

нормативно-інструктивні матеріали у сфері освітньо-виховного процесу у

Голова експертної комісії 
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закладах (базової) середньої освіти за предметною спеціалізацією «Музичне 

мистецтво».

Основний фокус освітньо-професійної програми є формування 

професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва для 

закладів (базової) середньої освіти та позашкільної мистецької освіти, на 

основі опанування професійних знань, умінь і навичок, засвоєння сучасних 

технологій музично-естетичного виховання, музичної педагогіки, історії, 

теорії та практики музичного мистецтва.

Метою освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього 

ступеня «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) галузі знань 01 Освіта (на базі диплому «молодший спеціаліст») є 

забезпечення умов формування і розвитку професійних компетентностей та 

оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для здійснення 

фахової діяльності у сфері освітньо-вихованого процесу в закладах (базової) 

середньої освіти, закладах позашкільної мистецької освіти в умовах 

ступеневої освіти.

Відповідно до мети, визначено основні завдання у формуванні

інтегральних, загальних і фахових компетентностей та  результатів навчання
?

ОС «бакалавр» за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є ;

-  здатність розв’язувати в галузі середньої освіти складні 

спеціалізовані завдання у процесі навчання основ музичного

мистецтва, художньої культури, теорії і практики художньо- 

творчого розвитку учнів, що передбачає застосування 

педагогічних технологій, методів освітніх наук і 

характеризується системністю і комплексністю організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі;

знання та розуміння предметної області, специфіки

Голова експертної комісії 
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професійної діяльності, здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) соціально відповідально та свідомо; 

здатність до аналізу та оцінки сучасних соціальних, освітньо- 

культурних процесів та явищ, до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел, застосовувати набуті 

знання в практичних ситуаціях;

здатність розв’язувати в галузі середньої освіти складні 

спеціалізовані завдання у процесі навчання основ музичного 

мистецтва, теорії і практики художньо-творчого розвитку 

учнів, що передбачає застосування педагогічних технологій, 

методів освітніх наук і характеризується системністю і 

комплексністю організації навчально-виховного процесу в 

основній (базовій) середній школі;

здатність розкривати системно-структурні зв’язки 

філософських, культурологічних, музично-педагогічних, 

музикознавчих, методичних понять, володіти сучасною 

термінологією музичної мови;

володіти фаховими знаннями з навчального предмету 

«Музичне мистецтво», демонструвати виконавські

(інструментальні, вокально-хорові, диригентські) та 

організаційні уміння як учителя-керівника музичних 

колективів дитячої художньої творчості;

застосовувати елементи теоретичного та експериментального 

дослідження для підвищення ефективності мистецько- 

педагогічної діяльності, демонструвати емоційну чутливість, 

ціннісне ставлення до музичних творів, відтворення і 

художньо-педагогічне тлумачення змісту і смислу творів 

мистецтва;
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здійснювати діагностування, корекцію  особистіеного і 

музичного (художнього) розвитку учнів, педагогічного

супроводу процесів соціалізації та професійного

самовизначення художньо обдарованих учнів, забезпечувати 

охорону життя і здоров'я учнів у навчально-виховному процесі 

та позаурочній діяльності;

володіти вміннями застосовувати методи і прийоми роботи з 

дитячим хоровим колективом: робота над інтонацією, співочим 

диханням, звукоутворенням, дикцією, строєм та ансамблем, 

здійснювати слуховий контроль у процесі розучування та 

хорового звучання, володіти вокальними вправами та дитячим 

хоровим репертуаром.

Важливим завданням ОПП є формування особистості фахівця, здатного 

вирішувати складні, творчі завдання інноваційного характеру у галузі 

середньої освіти, який володіє сучасними педагогічними технологіями, 

методами організації навчального процесу.

Враховуючи спрямованість загальної середньої освіти на всебічний 

розвиток школярів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами 

навчальної діяльності, в ОПП підготовки «бакалавра» спеціальності 014 

Середня освіта «Музичне мистецтво» галузі знань 01 Освіта (на базі диплому 

«молодший спеціаліст») враховується наступність і неперервність, 

доступність і науковість, потенційний взаємозв'язок навчання, виховання і 

розвитку, принципи індивідуалізації та гуманізації освітнього процесу.

Нормативний термін навчання «бакалавра» спеціальності 014 Середня 

освіта «Музичне мистецтво» галузі знань 01 Освіта (на базі диплому 

«молодший спеціаліст») на денній формі -  2 роки, на заочній -  2 роки 5 

місяців завершується комплексним іспитом за кваліфікацією. Комплексний 

іспит включає такі фахові дисципліни: педагогіка, методика музичного 
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виховання, хорове диригування та основний музичний інструмент. Після 

успішного завершення державної атестації випускникам ОС „бакалавр” 

присвоюється кваліфікація: „бакалавр музичного мистецтва, вчитель

музичного мистецтва”.

Випускники спеціальності «Музичне мистецтво» працюють вчителями 

музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти, музичними 

керівниками в закладах дошкільної освіти, закладах позашкільної освіти.

Характеристика кафедри співу, диригування і музично- 
теоретичних дисциплін

Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін 

функціонує у складі педагогічного факультету Мукачівського державного 

університету і є випусковою з підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі 

знань 01 Освіта.

Станом на 1 вересня 2017 року склад кафедри нараховує 16 науково- 

педагогічних працівників, з яких 4 -  доценти, 2 -  кандидати педагогічних 

наук, 2 — кандидати мистецтвознавства, 2 — Заслужених діячі мистецтв 

України, 1 -  Заслужений артист України, 3 викладачі є здобуваними та 

аспірантами, які працюють над дисертаціями. За сумісництвом працює 4 

особи, в тому числі: 2 -  Заслужених діячі мистецтв України.

Завідувачем кафедри співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін МДУ є доцент, кандидат педагогічних наук Качур Мирослава 

Михайлівна. Копії документів, що засвідчують громадянство, освіту, 

спеціальність за освітою, науковий ступінь та вчене звання наведені в

ДОДАТКУ.

Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін 

досліджує актуальні проблеми в галузі історії і теорії мистецької освіти, 

музичної педагогіки, працює над впровадженням новітніх технологій у
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процес підготовки майбутніх фахівців та формування професійних 

компетентностей майбутніх фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 

Освіта.

Пріоритетним напрямом наукових досліджень викладачів кафедри є 

вивчення проблем художньо-естетичної освіти та виховання учнівської і 

студентської молоді, аналіз творчої спадщини і результатів мистецької 

діяльності визначних представників закарпатської музичної культури та 

освіти минулого і сьогодення.

Науково-педагогічними працівниками, викладачами кафедри 

розроблено та вдосконалено навчальні плани та робочі програми з 

фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін відповідно до

державних галузевих стандартів та ОПП спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта.

На кафедрі постійно здійснюється робота з оновлення форм і засобів 

надання освітніх послуг, розробляються ефективні практичні заходи, 

спрямовані на покращення якісного рівня професійної підготовки майбутніх 

вчителів музичного мистецтва. Пріоритетними на даний час є використання 

інтерактивних методів навчання, впровадження особистісно-орієнтованих 

підходів у педагогічну практику, активне використання комп’ютерних та

сучасних інформаційних технологій навчання, створення адаптивних 

технологій мистецького розвитку особистості, розробка комунікативних 

аспектів навчальної стратегії у вивченні музичних дисциплін. Визначення 

диспозиції між інноваційними технологіями і традиційними підходами до 

навчального процесу спирається на аналіз попереднього досвіду підготовки 

фахівців і враховує зміну соціальної ситуації, що впливає на орієнтири і 

характер навчання музики. Усе це передбачає створення сприятливих умов 

для виявлення рівня музичних задатків і здібностей студентів, формування їх
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ціннісних орієнтацій, індивідуально-спрямованого розвитку мистецької 

компетентності і здатності до творчої самореалізації майбутніх фахівців у 

галузі музичного мистецтва.

Вагоме місце в діяльності кафедри займає підготовка та перепідготовка 

науково-педагогічних кадрів через стажування, курси підвищення 

кваліфікації та навчання в аспірантурі. Підвищення кваліфікації викладачів 

кафедри здійсню ється систематично та  у відповідності до графіку 

перепідготовки науково-педагогічних працівників, затвердженого 

навчальним закладом.

Науково-педагогічні працівники кафедри е постійними учасниками 

регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференцій, семінарів, членами робочих комісій, що діють при 

облдержадміністрації з питань розвитку освіти і культури Закарпаття, 

членами журі музичних конкурсів та фестивалів. На даний час викладачі 

кафедри є аспірантами провідних науково-дослідницьких установ України.

Позитивні зміни відбуваються і у науково-дослідній роботі студентів,

яка є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу. При кафедрі діє

наукове студентське товариство, учасники якого досліджують наукові,

теоретичні та практичні аспекти з актуальних проблем музичної педагогіки,

теорії та  практики загальної мистецької освіти. Д іяльність НСТ спрямована

на наближення методології педагогічної науки до практики, вивчення

теоретичних здобутків сучасної вітчизняної та зарубіжної філософії,

психології, мистецької педагогіки, музичної освіти та мистецтвознавства

тощо. Результати студентських досліджень відображені у дипломних

(бакалаврських) роботах, апробовані на всеукраїнських студентських

науково-практичних конференціях та опубліковані у збірниках студентських

статей Полтавського державного педагогічного університету ім.

В.Г.Короленка, Дрогобицького державного педагогічного університету ім.
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І.Франка, а також у Науковому віснику Мукачівського державного 

університету. У межах проекту „Мистецькі зустрічі” викладачами та 

студентами здійснюється культурно-освітня та концертно-просвітницька 

діяльність з метою ознайомлення вітчизняної та світової музичної культури, 

популяризації високохудожніх зразків музичного мистецтва, творів світової 

класичної спадщини.

Одним із ефективних шляхів підвищення наукового рівня викладання 

фундаментальних та фахових дисциплін стало проведення в навчальному 

закладі науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних 

читань, регіональних науково-методичних об'єднань. З метою вивчення 

досвіду та вдосконалення якості підготовки фахівців кафедрою співу, 

диригування і музично - теоретичних проводяться тижні професійної 

майстерності, майстер-класи за участі науковців провідних вузів України і 

зарубіжжя, вчителів -  практиків, солістів-виконавців, заслужених діячів 

мистецтв.

Науково-педагогічні працівники кафедри співу, диригування і музично- 

теоретичних дисциплін впродовж багатьох років підтримують творчі зв'язки з
4

науковцями Прикарпатського національного університету імені 

В.Стефаника, факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського, 

Національного педагогічного університету ім ен і М .П .Д р аго м ан о ва , 

Інституту проблем виховання НАПН України, Львівської національної 

музичної академії ім. М.В.Лисенка, Національної музичної акад ем ії 

України імені П. Чайковського, Національної академії керівників 

кадрів культури і мистецтв, Ужгородського державного музичного 

училища імені Д.Задора.

На сьогодні при кафедрі діють творчі художні колективи, серед яких 

Народний камерний хор викладачів. Народний студентський хор

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор
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«Цімборики», вокальний ансамбль «Brevis», студентський вокальний 

ансамбль «Perfomance».

Діяльність художніх колективів спрямована на розкриття та розвиток 

творчих здібностей майбутніх вчителів музичного мистецтва, творчу 

самореалізацію студентської молоді, популяризацію музичного мистецтва та 

кращих зразків світової та вітчизняної музичної культури.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

галузі знань 01 Освіта, підготовку яких здійснює кафедра співу, диригування 

і музично-теоретичних дисциплін, успішно працюють учителями музичного 

мистецтва в освітніх закладах та установах, концертмейстерами, керівниками 

хорів та вокальних ансамблів, організаторами культурно-мистецьких заходів, 

художніми керівниками творчих колективів, а також продовжують навчання 

в магістратурі МДУ.

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 1 

акредитаційної справи освітньо-професійної програми Середньої освіти
і

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському 

державному університеті 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

Мукачівський державний університет діє згідно з Конституцією України, 

Положенням «Про державний вищий навчальний заклад», затвердженим 

Голова експертної комісії

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. №1074, Статутом 

університету, розробленим і затвердженим відповідно до чинного 

законодавства України. Освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої 

освіти за спеціальностями освітніх ступенів молодшого спеціаліста, 

бакалавра і магістра. Навчальний заклад керується у своїй діяльності згідно 

ліцензії серії АЕ № 636095 від 10.03.2015 року.

Підготовка майбутніх фахівців за освітньо-професійною програмою 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта 

освітнього ступеня «бакалавр» (скорочена програма на базі диплому 

«молодшого спеціаліста») здійснюється протягом двох років на денній 

формі навчання, та протягом 2 років та 5 місяців на заочній формі навчання. 

Показники формування контингенту студентів за освітньо-професійною 

програмою спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

освітнього ступеня «бакалавр» наводяться в таблиці 2.1.

Формування контингенту студентів проводиться відповідно до 

«Програми профорієнтаційної роботи на навчальний рік», наказу ректора 

«Про організацію профорієнтаційної роботи в навчальному році», листа
4

Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 № 222 - ОД «Про 

проведення І етапу всеукраїнської студентської олімпіади у 2017 / 2018 

навчальному році».

Для покращення конкурсної ситуації та забезпечення ліцензованого

обсягу зі спеціальності спеціальності 014 Середня освіта (Музичне

мистецтво) приймальною комісією Мукачівського державного університету

та деканатом педагогічного факультету проводиться активна

профорієнтаційна робота в межах якої засобами масової інформації

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

«Мукачево» та ін.) систематично висвітлюються інформація про умови та

вимоги щодо вступу на дану спеціальність, заходи про творче життя та

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор
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культурно-освітню діяльність студентів і викладачів, розповсюджуються 

буклети, що вмішують фото-презентацію спеціальності. Щороку кафедрою 

співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін здійснюються 

профорієнтаційні концерти в місті та різних районах Закарпатської області.

На інформаційному сайті Мукачівського державного університету 

розміщено оголошення про набір студентів на навчання за освітньо- 

професійною програмою підготовки фахівців зі спеціальності «Музичне 

мистецтво» різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

З метою профорієнтаційної роботи на базі педагогічного факультету 

МДУ відбулося засідання Колегії управління освіти і науки Закарпатської 

ОДА, де обговорювалися питання розвитку педагогічної освіти на Закарпатті 

та можливості працевлаштування випускників. Щорічно на факультеті 

проводяться Дні відкритих дверей, що дає можливість абітурієнтам 

ознайомитися з Мукачівським державним університетом та напрямами 

підготовки майбутніх спеціалістів та зустрітися зі студентами даної 

спеціальності, зорієнтуватися у виборі майбутньої професії.

У процесі організації та проведення профорієнтаційної роботи 

приймальною комісією Мукачівського державного університету за 2014- 

2017 роки основна увага приділялась формуванню відповідного контингенту 

вступників на навчання за ОС «бакалавр», через активізацію

профорієнтаційної роботи серед випускників гуманітарно-педагогічного 

коледжу МДУ та інших навчальних закладах Закарпатської області.

Сформований контингент студентів в 2017 році за спеціальності 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво) ОС «бакалавр», що акредитується, 

наведено в табл. 2.2. Динаміку змін контингенту студентів денної і заочної 

форми навчання, що навчаються за ОПП спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) ОС «бакалавр» (показано в таблицях 2.3 -  2.4).

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор
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Умови ліцензованого обсягу прийому студентів за спеціальністю 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта освітнього 

ступеня «бакалавр» Мукачівським державним університетом виконуються 

відповідно до чинних законодавчих вимог та нормативних документів (табл. 

2.1 -2.4).

Таблиця 2.1.
Показники формування контингенту студентів 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
освітнього ступеня «бакалавр»

№
п/п Показник Роки

2016 рік 2017 рік
1 2 4 5
1. Ліцензований обсяг підготовки (осіб) 60 60

2.

Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма 12 12
• в т.ч. за держзамовленням: 10 9
• заочна форма 8 13
• в т.ч. за держзамовленням - -
• нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою 2 2

•таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію - -

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

3.

Подано заяв на одне місце за формами 
навчання
• денна; 0,97 0,8
• заочна 0,7 0,6

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення
• денна форма 2,9 2,7
• заочна форма - -

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Таблиця 2.2.
Контингент студентів, що акредитується за спеціальністю 014 Середня освіта

Спеціальність Освітній Форма
навчання

Кількість студентів

(шифр і назва) ступінь Разом У тому числі курс
1 2 3 4

014 Середня 
освіта (Музичне 
мистецтво)

бакалавр
Денна 44 13 13 7 11

Заочна 33 13 8 12 -

Таблиця 2.3
Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання за спеціальністю 014 

Середня освіта (Музичне мистецтво) освітнього ступеня «бакалавр»_______

№
п/п Назва показника

Роки
2016 рік 2017 рік
Куірси Курси

1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14

014 «Середня освіта (Музичне 
мистецтво)

Кількість студентів у році на 
курсах

1. Всього студентів на 01.10 
відповідного року 14 20 12 9 13 13 7 11

2.

Кількість студентів, яких 
відраховано (всього) 1 1 1 - 1 1 - -

в т.ч.
-  за невиконання навчального 

плану
- 1 1 - 1 - - -

-  за грубі порушення дисципліни - - - - - - - -

-  у зв’язку з переведенням до 
інших ВНЗ - - - - - - - -

-  інші причини 1 - - - - 1 - -

3.

Кількість студентів, які 
зараховані на старші курси 

(всього)
- - - - - - -

в т.ч.
-  переведених із інших ВНЗ - - - - - - - -

-  поновлених на навчання - - - - - - -

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



Таблиця 2.4
Динаміка змін контингенту студентів заочної форми навчання 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
_______________освітнього ступеня «бакалавр»______________

№
п/п Назва показника

Роки
2016 рік 2017 рік

________ КУРСИ Курси
1 2 3 1 2 3

1 2 6 7 8 9 10 11

014 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) Кількість студентів у році на курсах

1. Всього студентів на 01.10 
відповідного року 8 12 24 13 8 12

2.

Кількість студентів, яких 
відраховано (всього) - 1 1 - - -

в т.ч.
-  за невиконання 
навчального плану

- 1 1 - - -

-  за грубі порушення 
дисципліни - - - - - -

-  у зв’язку з переведенням 
до інших ВНЗ - - - - - -

-  інші причини - - - - - -

3.

Кількість студентів, які 
зараховані на старші курси 
(всього)

- 1 - - - 1

в т.ч.
-  переведених із інших ВНЗ - - - - - -

-  поновлених на навчання - 1 - - - 1

Висновок. На підставі вище викладеного експертиза підтвердила, що 

контингент студентів за освітньо-професійною програмою Середня освіта 

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському 

державному університеті здійснюється в межах встановленого ліцензованого 

обсягу.

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

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 

музичної освіти є: Національна доктрина розвитку освіти, Закон України 

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

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

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; 

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

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

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

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

практики студентів вищих навчальних закладів України»;

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

повторне навчання у вищих закладах освіти»;

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

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»;

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

організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних 

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

рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної 

системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»;

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральинк Н.П,
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«Довідник користувача Європейської системи трансферу та накопичення 

кредитів» (Брюссель, 06.02.2009 р.).

П ідготовка фахівців за освітньо-професійною  програмою  Середня 

освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за перш им (бакалаврським) рівнем  вищ ої освіти у М укачівському 

державному університеті здійснюється згідно з нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України відповідно до чинного законодавства.

Зміст підготовки майбутніх фахівців за освітньо-професійною 

програми Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

регламентується освітньо-професійною програмою Музичне мистецтво 

освітнього ступеня «бакалавр», затвердженої в установленому порядку.

Навчальні плани підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

розроблені колективом викладачів кафедри і схвалені Вченою радою 

університету, затверджені ректором. Навчальні плани складені на основі 

чинних вимог щодо структури, структурно-логічної схеми послідовності 

вивчення дисциплін, змісту нормативної та вибіркової частин, обсягу та 

розподілу навчального навантаження.

Організаційне та методичне забезпечення освітнього процесу 

реалізується на основі регламенту університету, положень про організацію 

освітнього процесу, навчальних планів за освітньо-професійними 

програмами, робочих програм з дисциплін. Інваріантна частина навчального 

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

навчального плану передбачає розширення і поглиблення змісту професійної 

підготовки бакалаврів, забезпечення їх індивідуального розвитку, пізнавальних
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інтересів і нахилів. За рахунок годин варіативної частини плану реалізується 

регіональний компонент змісту освіту.

З метою якісної організації та проведення освітнього процесу щороку 

здійснюється перегляд робочих програм дисциплін з урахуванням змін у 

навчальних планах. Усі дисципліни забезпечені робочими програмами, 

розробленими з урахуванням сучасних вимог освітнього процесу. Усі 

програми складені за єдиним зразком і включають: поясню вальну 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 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у М укачівському 

державному університеті становить 120 кредитів. Теоретичне навчання -  

114 кредитів ЕСТ8, педагогічна практика -  6 кредитів ЕСТБ.

Висновок. Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою 

Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 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 

послідовності викладання дисциплін.

Голова експертної комісії 
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4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

Експертною комісією після перегляду документів відділу кадрів МДУ 

перевірено достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу інформації 

щодо якісних показників науково-педагогічного складу кафедри співу, 

диригування і музично-теоретичних дисциплін, яка забезпечує освітній 

процес за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне 

мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. У Мукачівському державному 

університеті значна увага приділяється кадровому забезпеченню навчально- 

виховного процесу. Загальна характеристика професорсько-викладацького 

складу МДУ наведена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Характеристика професорсько-викладацького складу
Мукачівського державного університету

№п/п Показник 2018рік
1 2 3

1 . Штатна чисельність професорсько-викладацького складу 
(осіб)

198

з них: докторів наук, професорів 16
кандидатів наук, доцентів 112

2, Штатна укомплектованість (всього, %): 
з них: докторів наук, професорів (%) 

кандидатів наук, доцентів (%)
3. Кількість сумісників (всього) 31

в т.ч. докторів наук, професорів 3
кандидатів наук, доцентів 6

4. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і 
вченими званнями:
в т.ч. докторів наук, професорів 50

кандидатів наук, доцентів 40,5
5. Кількість викладачів пенсійного віку 9

в т.ч. докторів наук, професорів 4
кандидатів наук, доцентів 5

6. Частка викладачів, у яких базова освіта не відповідає 
дисципліні, яка викладається (%) -

7. Кількість звільнених викладачів (всього) 7
в т.ч. докторів наук, професорів (чол.) -

кандидатів наук, доцентів 2

Голова експертної комісії 
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№п/п Показник 2018рік
1 2 3

8. Кількість зарахованих викладачів (всього) 
в т.ч. докторів наук, професорів 

кандидатів наук, доцентів

5

1
9. Кількість студентів, яка припадає на одного викладача 10

10. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів 
(год.)

11. Частка кафедр, які очолюються особами з науковими 
ступенями і вченими званнями ( % )  

в т.ч. докторами наук, професорами 
кандидатами наук, доцентами

8
8

12. Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної 
спеціальності:
• доктор наук, професор
• кандидат наук, доцент

8
8

13. Загальна кількість докторантів з них захистили дисертації 
залишились для роботи в ВНЗ -

14. Загальна кількість аспірантів,
з них захистили дисертації, залишились для роботи в ВНЗ 42/1

Випусковою кафедрою підготовки фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр» за освітньо-професійною програмою спеціальності 014 Середня

освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта (на основі диплому
\

«молодший спеціаліст») є кафедра співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін.

За час роботи на кафедрі здійснено значний обсяг навчальної, 

навчально-методичної, організаційно-методичної, наукової роботи з метою 

якісного викладання закріплених за нею навчальних дисциплін. Також, 

викладачами кафедри здійснюється керування написанням курсових робіт з 

актуальних проблем сучасної мистецької освіти.

Науково-педагогічні працівники кафедри співу, диригування і музично- 

теоретичних дисциплін володіють значним досвідом наукової та практичної 

професійної підготовки.

Склад кафедри налічує 12 науково-педагогічних працівників: доцент, 

кандидат педагогічних наук Качур М.М.; доцент Довганич Л.І; доцент,

Голова експертної комісії 
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кандидат мистецтвознавства Задорожний І.З.; ст. викладач, кандидат 

мистецтвознавства Микуланинець Л.М.; ст. викладач Товтин Н.І.; асистенти: 

Короленко О.О., Куцин Е.К., Карманов В.В, Біличко М.С., Дудаш А.М., 

Поляк А.В., Боднар О.М.

Х арактеристика професорсько-викладацького складу кафедри співу, 

диригування і музично-теоретичних дисциплін в таблицях 4.2.

Таблиця 4.2.

Характеристика професорсько-викладацького складу 

кафедри співу, диригу вання і музично-теоретичних дисциплін

П р о ф есо р сь к о -  
в и к л а д а ц ь к и й  
ск л ад , о с іб  (% )

Особи, які працюють за  основним місцем роботи 
(в том у  ч и сл і за  в н у т р іш н ім  су м існ и ц т в о м )

Д о к т о р и  н аук , 
п р о ф есо р и , осіб  

(% )

К а н д и д а т и  н а у к , 
д о ц ен т и , 
о сіб  (% )

Б ез н ау к о в и х  
сту п ен ів  і 

в ч ен и х  зв ан ь , 
осіб  (% )

1 2  ( 1 0 0 % ) - 4  ( 3 3 ,3 % ) 8 ( 6 6 ,  7 % )

Підвищення кваліфікації викладачі кафедри здійснюють у формі 

стажування у закладах Вищої освіти України, у процесі виконання 

запланованої науково-дослідної роботи, які беруть участь у науково- 

методичних семінарах кафедри, науково-теоретичних конференціях 

студентів та викладачів університету згідно індивідуальних та кафедральних 

планів.

З метою підвищення кваліфікації викладачів кафедри налагоджується 

співробітництво зі спорідненими кафедрами Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова, ДВНЗ Прикарпатським національним 

університетом ім. Василя Стефаника, Львівською Національною музичною 

академією ім. М.В.Лисенка, Національною академією керівник кадрів 

культури і мистецтв. Здійснюється обмін навчальною та методичною 

літературою між закладами вищої освіти, професійної майстерності, майстер-
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класів.

Викладачі кафедри активно беруть участь у науковій діяльності 

університету. З метою підготовки висококваліфікованих наукових кадрів у 

2016 р. в Мукачівському державному університеті відкрито аспірантуру.

Завідувачем кафедри співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін є кандидат педагогічних наук, доцент Качур Мирослава 

Михайлівна. З 2014 року вона є дійсним членом-кореспондентом Української 

академії акмеологічних наук (Диплом №С 99). Мирослава Михайлівна 

успішно здійснює науково-педагогічну діяльність у підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва за ОС «Бакалавр», «Магістр». Викладає 

наступні дисципліни: «Методика музичного виховання», «Сучасні технології 

мистецької освіти», «Методика викладання художньої культури», 

«Практикум роботи з шкільним пісенним репертуаром», «М узичне 

мистецтво з методикою навчання». Керує науковою роботою студентів та 

аспірантів. Упродовж 2013-2018 рр. Качур М.М. очолює кафедру співу, 

диригування І музично-теоретичних дисциплін.

Науково-дослідна робота Качур М.М. як керівника, науковця і 

викладача, спрямована на дослідження актуальних проблем професійної 

підготовки майбутніх фахівців мистецької освітньої галузі, інноваційних 

підходів формування особистісних та професійних якостей педагогів- 

музикантів, фахівців нової генерації, здатних бути конкурентоспроможними 

на ринку праці. В межах зазначених проблем опубліковані наукові статті у 

фахових журналах, тези доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних 

науково-практичних конференціях. Нагороджена відомчими відзнаками 

Міністерства освіти і науки України, «Відмінник освіти України».

Інформація про завідувача кафедри співу, диригування і музично- 

теоретичних дисциплін наведено в таблиці 4.3.
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Таблиця 4.3.
Інформація про завідувача випускової кафедри співу, диригування і 
________ _______ музи чно-теорегичних дисциплін

№
з/п

П р ізви щ е, 
ім ’я , по 

б ать к о в і

Н а й м е н у в а н н я  
за к л а д у , я к и й  

за к ін ч и в  
(р ік

за к ін ч е н н я , 
сп е ц іа л ь н ість , 
к в а л іф ік а ц ія  
за д и п л о м о м )

Н ау ко ви й  
ступ ін ь , 

ш и ф р  і н а зв а  
н ау к о в о ї 

сп ец іальн ост і, 
вч ен е  зв а н н я , 

за якою  
каф едрою  
(відділом  

тощ о) 
при своєно , 
н азв а  тем и  
д и сер тац ії

П едагогічний
(науково-

педагогічний)
стаж

(повних
років)

Інф орм ація  про 
попередню  

роботу 
(період років, 

найм енування 
організацій 

займ ана посада)

П рим ітки  
(з якого  часу 

працю є у 
вищ ом у 

навчальном у  
заклад і за
основним

місцем роботи 
або за

сум ісництвом )

1 .

Качур 
М ирослава 

М ихайлівна, 
1961 р.н.

Київський 
державний 
педагогічний 
інститут ім. 
О.М. Горького, 
1984
Спеціальність: 
Музика. 
Вчитель музики 
і співів 
середньої
НІКОЛИ

К андидат 
педагогічних 

наук, 
13.00.07 - 
теорія і 

методика 
виховання 

ДК №  059657 
01.07.2010 р. 
«Патріотичне 

виховання 
молодш их 
школярів 
засобами 

художнього 
краєзнавства».

Доцент 
кафедри співу, 
диригування і 

музично- 
теоретичних 
дисциплін, 

атестат 
12ДЦ № 
038187 

03.04.2014 р

33 роки

Завідувач кафедри 
інструментального 

мистецтва і 
музично- 

теоретичних 
дисциплін 

Мукачівського 
державного 

університету'

Працює в 
Мукачівському

державному 
університеті за 

ОСНОВНИМ
місцем роботи 
з 01.09.2006 р.

Експертна комісія перевірила інформацію про науково-педагогічних 

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

освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському державному

університеті, за наказами про зарахування на посаду, особовими справами,
Голова експертної комісії 
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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 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському 

державному університеті. Випускова кафедра співу, диригування і музично- 

теоретичних дисциплін систематично проводить роботу з формування та 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Якісний склад 

кафедри, рівень професійної компетентності науково-педагогічних працівників 

кафедри дозволяє забезпечити ґрунтовну фахову підготовку студентів у 

відповідності до ліцензованих обсягів.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Експертною перевіркою встановлено, що організація освітнього 

процесу в Мукачівському державному університеті 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 Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти засвідчила, що воно представлено 
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навчально-методичним комплексом, який включає:

1. Освітньо-професійну програму Середня освіта (М узичне 

мистецтво), яка за структурою відповідає вимогам МОН України.

2. Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 

професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво), який 

затверджено в установленому порядку і містить графік навчального процесу, 

бюджет часу в тижнях, нормативні дисципліни з циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки; математичної, природничо-наукової 

підготовки; професійної, психолого-педагогічної підготовки, професійної 

науково-предметної підготовки. Передбачено нормативні та вибіркові 

навчальні дисципліни, педагогічну практику, 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 у закладах загальної середньої 

освіти, які розроблені згідно з нормативними і кваліфікаційними вимогами й
4

спрямовані на формування практичних навичок професійної діяльності 

майбутніх бакалаврів музичного мистецтва, вчителів музичного мистецтва.

5. Методичні рекомендації для написання курсових робіт.

6. Програму, критерії оцінювання та методичні рекомендації до 

складання комплексного фаховий екзамену.

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою Середньої

освіти (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському

державному університеті організовується відповідно визначеного графіка за

семестровою системою: 64 тижні теоретичного навчання, 6 тижнів

екзаменаційної сесії, 2 тижні -  державна атестація: комплексний фаховий
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екзамен. Педагогічна практика проводиться впродовж чотирьох тижнів у 

четвертому семестрі. Канікули встановлюються 2 рази на рік загальною 

тривалістю 13 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 у повній мірі 

визначають зміст професійної підготовки бакалаврів за освітньо- 

професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, яким присвоюється кваліфікація: 

вчитель музичного мистецтва.

Аналіз робочих програм з дисциплін навчального плану свідчить, що 

вони укладені у відповідності до чинних вимог і містять опис навчальної 

дисципліни, визначення мети та завдань програми, 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 бакалаврів, 

майбутніх учителів музичного мистецтва.

Під час акредитаційної експертизи з’ясовано, що моніторинг знань 

студентів здійснюється через систему поточного, модульного, підсумкового 

та семестрового видів контролю із урахуванням репродуктивного, 

реконструктивного і творчого рівнів професійної діяльності майбутніх 

фахівців.
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З усіх навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної 

програми Середня освіта (М узичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

та навчального плану викладачами кафедр розроблені пакети комплексних 

контрольних робіт (ККР), затверджених 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 Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському державному 

університеті, належному забезпеченню самостійної роботи студентів.

З метою ефективної організації педагогічної практики за фахом на 

кафедрі співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін розроблено 

програму та методичні рекомендації «Педагогічна практика для студентів 

спеціальності 014 Середня освіта «Музичне мистецтво» освітнього ступеня 

«бакалавр»; робочу програму педагогічної практики, методичні рекомендації 

до проведення педагогічної практики, розглянуті та затверджені на засіданні 

кафедри та Науково-методичною радою університету. Методичні 

рекомендації містять інформацію щодо мети, завдань, напрямків, змісту 

практики, форми і змісту звітних матеріалів про проходження педагогічної 

практики, рекомендації щодо оформлення та ведення щоденника 

педагогічної практики, зразки оформлення документації, вимоги до 

оцінювання результатів практичної підготовки.
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Підсумки проходження педагогічної практики студентами підводяться 

комісією з її захисту, до складу якої входять керівники педагогічної практики 

-  викладачі кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін 

Мукачівського державного університету. Захист звітів педагогічної практики 

студентів проводиться відповідно до затвердженого графіку у формі 

диференційованого заліку.

Державна атестація студентів здійснюється екзаменаційною комісією.

Комплексний фаховий екзамен проводиться в усній та практично- 

виконавській формі. В екзаменаційних білетах запропоновано 4 завдання: 

тестові з педагогіки та методики музичного виховання; виконання програми 

двох творів з хорового диригування; виконання двох творів з основного 

музичного інструменту та шкільної пісні під власний супровід, музичний 

колоквіум з аналізу хорових творів.

Експерти констатують, що університет і педагогічний факультет 

зокрема, мають достатнє інформаційне забезпечення освітнього процесу 

завдяки ресурсно-інформаційній складовій наукової бібліотеки університету, 

що сформована відповідно до інформаційних потреб професорсько- 

викладацького складу і студентів з використанням традиційних та 

інноваційних методів комплектування та обслуговування.

Єдиний загальний бібліотечний фонд налічує 153 020 документів. За 

цільовим призначенням фонд поділяється: навчальні видання -  89%,

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

У результаті поетапного розвитку бібліотеки склалась структура, яка 

дозволяє здійснювати оперативне, диференційоване обслуговування: 

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

абонементи.

У бібліотеці обладнано ЗО автоматизованих робочих місць: для 

співробітників -  12, для користувачів -  18, всі комп’ютери мають доступ до
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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 підготовки студентів до занять.

Бібліотека має значний інформаційний ресурс для забезпечення всіх 

циклів дисциплін для підготовки за освітньо-професійною програмою 

Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 

Мукачівському державному університеті.

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 бази даних документів на електронних носіях інформації. База
4

повнотекстових електронних документів налічує більше 4000 примірників, 

щомісяця поповнюється завдяки оцифруванню бібліотечного фонду, 

наповненню 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 за допомогою вільного

доступу до Інтернет-ресурсів через Wi-Fi. Наукова бібліотека постійно

поповнює базу повнотекстових електронних видань, якими читач може

користуватися в бібліотечно-інформаційному центрі та записувати їх на
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«Дистанційне замовлення електронних документів». Усі користувачі мають 

можливість користуватися 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 систематична картотека статей (СКС), путівники, бібліографічні 

покажчики. Електронна версія СКС налічує 72 147 записів.

Читальні зали забезпечені періодичними виданнями за фахом, зокрема: 

Мистецтво та освіта, Мистецтво в школі, Музичний керівник, Вчитель 

музичного мистецтва, Початкова школа, Початкове навчання та виховання, 

Практика управління закладом освіти, Рідна школа. Розкажіть онуку. 

Учитель початкової школи, Позашкілля, Початкова освіта, Початкова освіта. 

Бібліотека, Управління освітою, Бібліотека журналу «Початкове навчання та 

виховання», Виховна робота в школі, Високі технології в школі, Вихователю 2

ГПД, Ш кільна бібліотека, Ш кільний світ, Ш лях освіти, Вища освіта в 

Україні, Вища школа, Відкритий урок: розробки, технології, досвід; 

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, Науковий 

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

Освіта, Освіта в Україні, Нормативно-правове регулювання (СП), 

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 \¥еЬ-сервері (http://method.tf.msu ). Це дає змогу студентам при
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роботі у  ком п’ю терних 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 вимогам і повністю забезпечують належний професійний рівень 

підготовки випускників.

6. ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Комісією встановлено, що в Мукачівському державному університеті 

функціонує система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

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

від 01,07.2014 № 1556-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;
І-

-  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;
Голова експертної комісії 
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-  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 навчальною 

програмою;

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;

-  забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;

-  забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників закладів 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.
2

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;
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-  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 принципу 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 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 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 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському 

державному університеті 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 

циклу математичної, природничо-наукової підготовки, циклу професійної, 

психол ого-пе дагогі чної п і дготовки.

ККР розроблені відповідно до програм навчальних дисциплін, мають
Голова експертної комісії 
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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 математичної, природничо-наукової підготовки

(гармонія): абсолютна успішність -  100 %; якість знань -  55,5 %;

- цикл дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки 

(історія української музики): абсолютна успішність -  100 %; якість 

знань -  33,3 %;

- цикл дисциплін професійної психолого - педагогічної підготовки 

(історія педагогіки): абсолютна успішність -  100 %; якість знань -  

44,4 % (додаток А).

Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами 

акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія встановила 

середню розбіжність в оцінці, яка склала 0,0%, що відповідає встановленим 

нормам.

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 Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському державному 

університеті та має на меті опанування студентами фахових практичних 

навичок та вмінь.

Відповідно до навчального плану спеціальності, студенти проходять

педагогічну практику.
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Відповідно до навчального плану спеціальності, студенти проходять 

педагогічну практику.

Педагогічна практика організовується на підставі щорічних угод з 

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 закладів повної загальної середньої освіти м. Мукачева 

та Закарпатської області.

Перевірка звітів з практики свідчить про належну практичну 

підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою Середня освіта 

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Мукачівському 

державному університеті. Комісія відзначає достатню якість та змістовність 

звітів у розрізі повноти відображення у них виконання всіх завдань програми 

практики, насиченості матеріалами, висновками та пропозиціями студентів. 

Захист звітів здійснюється згідно порядку та термінів, передбачених 

програмою практики.

Експертами було перевірено 9 (дев’ять) звітів педагогічної практики. 

Розбіжність в оцінках склала 0 (нуль) балів, що відповідає вимогам 

акредитації (додаток Б).

Перевіркою встановлено, що державна атестація випускників 

проходить у формі комплексного фахового екзамену; підготовка якого має 

належне методичне забезпечення: програма комплексного фахового

екзамену, методичні рекомендації щодо підготовки студентів до КФЕ, 

критерії оцінювання рівня навчальних досягнень студентів, затверджені в 

установленому порядку.

Висновок. Експертна комісія констатує, що якість підготовки 

випускників, рівень знань студентів за освітньо-професійною програмою 

Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Г тральник Н.П.



(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем та рівень 

об’єктивності їх оцінювання відповідають акредитаційним вимогам.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ

Загальна площа приміщень Мукачівського державного університету 

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

відповідає 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 ком’ютерних класів. Всі бажаючі студенти забезпечені 

проживанням у двох гуртожитках. Загальна інформація про наявність 

матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності наведена в 

табл. 7.1-7.5.
Таблиця 7.1

Забезпечення приміщ еннями навчального призначення та іншими
приміщеннями Мукачівського державного університету

№
з/п

Найменування приміщень за 
функціональним призначенням

Г лоща приміщень (кв. м)

Загальні
У тому числі

Власні Орендо
вані

Здано в 
оренду

27815,7 27588,1 0,0 227,6
1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 9692,9 9692,9 -

1.1. Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

6093,5 6093,5 - -

1.2. Комп'ютерні лабораторії 872,9 872,9 - -
1.3. Спортивні зали 2726,5 2726,5 - -
2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 913,6 913,6 - -

3. Службові приміщення 4860,4 4849,0 - 11,4
4. Бібліотека, у тому числі читальні зали 692,6 692,6 - -
5. Г уртожитки 9960,4 9956.4 - 4,0
6. їдальні, буфети 212,2 0,0 - 212,2
7. Профілакторії, бази відпочинку 0,0 0,0 - 0,0
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8. Медичні пункти 57,5 57,5 - -
9. Інше 1426,1 1426,1 -

Таблиця 7.2.

Стан навчально-матеріальної бази 
Мукачівського державного університету

№п/п Показник 2017 рік
1 2 3
1 . Навчальна площа навчально-лабораторних приміщень ВНЗ (кв. 

м) 9692,9

2. Навчальна площа, яка припадає на одного студента денної форми 6,95навчання у ВНЗ (кв. м)
3. Кількість навчальних приміщень (всього) 175

із них: - оснащених аудіо- та відеотехнікою 20
- лабораторій 48
- кабінетів 107

4. Площа навчальних приміщень, які орендуються (кв. м.) -
5. Площа приміщень, які здаються в оренду (кв. м.) 227,6
6. Балансова вартість встановленого обладнання у розрахунку на 2569одного студента денної форми навчання (грн.)
7. Кількість персональних ПЕОМ (всього), в т.ч. - виробництва 403 /25менше 2 років
8. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає 3,0на одиницю сучасних ПЕОМ
9. Загальний фонд бібліотеки (всього томів) 154078
10. Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на 

одного студента денної форми навчання 41

11. Середня кількість томів наукової літератури, яка припадає одного 
науково-педагогічного працівника 29

12. Кількість читальних залів/ у них посадкових місць 5/188
13. Середня кількість студентів денної форми навчання, яка припадає 

на одне місце у читальних залах 7

14. Потужність поліграфічної бази (арк.) 485000
15. Введено в дію площ, (всього м ),

в т.ч. - навчальних корпусів -
- студентських гуртожитків -

16. Виконано будівельно-монтажних робіт (тис. грн.) 442
17. Виконано ремонтних робіт (тис, грн.) 893,55
18. Наявність мережі Інтернет +

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



Т а б л и ц я  7 .3 .

Інформація про забезпеченість навчальними площами 
та сукупний ліцензований обсяг прийому студентів у 

Мукачівському державному університеті
1.Загальна навчальна площа згідно з даними статистичного звіту Б= 9692,9

2.Перелік спеціальностей з ліцензованим обсягом і терміном навчання:

№ Шифр і назва 
спеціальності

Шифр і назва 
напряму

Термін 
навчання ( Т )

Ліцензований
обсяг

прийому (А)

Ліцензовані
й

контингент
(АхТ)

де
нн

а

за
оч

на

де
нн

а

за
оч

на

Д
ен

на

За
оч

на

1

071 Облік і 
оподаткування 07

Управління
та

адмініструван
ня

4 5 зо ЗО 120 150

072
Фінанси,банківська 
справа та 
оподаткування

4 5 зо зо 120 150

073 Менеджмент
4 5 25 25 100 125

074 Публічне 
управління та 
адміністрування

4 5 25 25 100 125

075 Маркетинг
4 5 25 20 100 100

2

012 Дошкільна освіта 01
ОсвітаУПедаг

огіка

4 5 60 60 240 300
013 Початкова освіта 4 5 120 120 480 600
014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) 4 5 зо 30 120 150

014 Середня освіта 
(Англійська мова та 
зарубіжна література)

4 5 зо 30 120 150

015 Професійна освіта 
(Економіка) 4 — зо — 120 —

015 Професійна освіта 
(Технологія легкої 
промисловості)

4 — зо — 120 —

015 Професійна освіта 
(Дизайн) 4 — зо — 120 —
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3

025 Музичне 
мистецтво

02 Культура і 
мистецтво 4 5 зо ЗО 120 150

4

053 Психологія 05 Соціальні
та

поведінкові
науки

4 5 ЗО зо 120 150

6 106 Географія 10
Природничі

науки
4 — зо - 120 —

7 027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство

02 Культура і 
мистецтво 4 — зо - 120 —

8 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа

02 Культура і 
мистецтво 4 — зо - 120 —

9
ІЗІПрикладна
механіка

13 Механічна 
інженерія 4 — зо - 120 —

133 Галузеве 
машинобудування 4 — зо - 120 —

10
182 Технології легкої 
промисловості

18
Виробництво 
та технології 4 5 60 зо 240 150

11
241 Готельно- 
ресторанна справа

24 Сфера 
обслуговував 

ня

4 5 зо зо 120 150

242 Туризм 4 5 зо зо 120 150

12

012 Дошкільна освіта 01
Освіта/Педаг

огіка

1,5 1,5 25 25 38 38
013 Початкова освіта 1,5 1,5 зо зо 45 45
014 Середня освіта 
(Англійська мова та 
зарубіжна література)

1,5 — 25 — 38 —

13 025 Музичне 
мистецтво

02 Культура і 
мистецтво 1,5 1,5 10 10 15 15

14

053 Психологія 05 Соціальні 
та

поведінкові
науки

1,5 — 25 — 38

15

071 Облік і 
оподаткування

07
Управління

та
адміністрував

ня

1,5 1,5 25 25 38 38
072
Фінанси,банківська 
справа та 
оподаткування

1,5 1,5 25 25 38 38

073 Менеджмент 1,5 1,5 25 25 38 38
075 Маркетинг 1,5 1.5 6 6 9 9

Гуралышк Н.П.
Г олова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор
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16
182 Технології легкої 
промисловості

18
Виробництво 
та технології

1,5 1,5 10 6 15 9

17
241 Готельно- 
ресторанна справа

24 Сфера 
обслуговуван 

ня
1,5 — 25 — 38 —

242 Туризм 1,5 — 25 — 38 —
Усього 3568 2830

Сумарний ліцензований контингент студентів: ЛК= 3568+2830*0,2= 4134

Питома навчальна площа на одного студента (Т/ЛК) = 9692,9,74134=2,4 м2

2

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються в освітньому процесі
Таблиця 7.4

№
з/п

Адреса
приміщення

Найменування 
власника майна

Площа 
(кв. м)

Назва та 
реквізити 
документа 
про право 

власності або 
оперативного 

управління

Договір оренди Інформація про наявність 
документів

Строк дії 
договору 
оренди 

(3
по )

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотарі
ального
посвід
чення

Про
відповід

ність
санітар

ним
нормам

Про від
повідність 
вимогам 
правил 

пожежної 
безпеки

Про від
повідність 
нормам з 
охорони 
праці*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Закарпатська

обл.,
м.Мукачево,
вул.Ужгородськ
а, 26
Корпус № 1

Держава в особі 
Верховної Ради 
України, орган 
управління 
Міністерства освіти 
і науки України

4505,50

Свідоцтво 
про право 
власності від 
06.05.2009 
Серія САВ 
№ 017482

4- + +

2. Закарпатська
обл.,
м.Мукачево, 
вул.Федорова,5 
Корпус № 3

Держава в особі 
Верховної Ради 
України, орган 
управління 
Міністерства освіти 
і науки України

2297,30

Свідоцтво 
про право 
власності від 
05.05.2009 
Серія САВ 
№017480

+ + +

о3. Закарпатська
обл.,
м.Мукачево, 
вул.Червоноар- 
мійська, 16 
Корпус № 2

Держава в особі 
Верховної Ради 
України, орган 
управління 
Міністерства освіти 
і науки України

446,90

Свідоцтво 
про право 
власності від 
05.05.2009 
Серія САВ 
№017479

+ + +

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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4. Закарпатська
обл.,
м.Мукачево, 
вул. Сеченова, 
15-а

Держава в особі 
Верховної Ради 
України, орган 
управління 
Міністерства освіти 
і науки України

2430,00

Державний 
акт на право 
постійного 
користуванн 
я земельною 
ділянкою від 
18.07.2010 
Серія ЯЯ 
№ 102143

— — + + +

5. Закарпатська
обл.,
м.Мукачево,
вул.Філатова.Іб

Держава в особі 
Верховної Ради 
України, орган 
управління 
Міністерства освіти 
і науки України

4919.30

Свідоцтво 
про право 
власності від 
19.05.2009 
Серія САВ 
№017494

— + + +

6. Закарпатська
обл.,
м.Мукачево, 
вул.Я. Коменсь- 
кого, 59 
Корпус № 4

Держава в особі 
Верховної Ради 
України, орган 
управління 
Міністерства освіти 
і науки України

13216,7
0

Свідоцтво 
про право 
власності від 
06.05.2009 
Серія САВ 
№017481

— + +

Г олова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Таблиця 7.5

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) Кількість

Площа
(кв.

метрів)
1 . Гуртожитки для студентів 2 9956.4
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 2 8,16
3. їдальні та буфети 2 212,2
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 7 -
5. Актові зали 2 556,6
6 . Спортивні зали 1 296,5
7. Плавальні басейни - -
8. Інші спортивні споруди: 

стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

і 2430

9. Студентський палац (клуб) - -

10. Інші - -

Навчальні приміщення Мукачівського державного університету 

відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України, зокрема, вимогам 

санітарно-гігієнічних, санітарно-технічних, будівельних норм і нормативних 

документів, які регламентують порядок проведення освітньої діяльності, що 

засвідчують надані документи.

Загалом матеріально-технічна база університету забезпечує належний з 

рівень підготовки фахівців та відповідає державним вимогам.

Усі кафедри Мукачівського державного університету, що забезпечують 

освітній процес підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта 

освітнього ступеня «бакалавр» (на базі диплому «молодшого спеціаліста» ) 

мають необхідну матеріально-технічну базу для проведення навчального 

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

студентів. Усі кафедри мають кімнати, призначені для проведення 

консультацій, індивідуальної роботи зі студентами, а також організації 

самостійної роботи студентів.

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Приміщення для занять студентів відповідають вимогам навчального 

процесу та включають: лекційні аудиторії; спеціалізовані кабінети для 

проведення індивідуальних та практичних занять; спеціалізовані лабораторії 

з ПЕОМ. Усі навчальні кабінети достатньо забезпечені сучасною технікою, 

меблями, що забезпечує якісне проведення освітнього процесу. Кабінети 

забезпечені науковою, навчально-методичною літературою, періодичними 

виданнями, навчальними посібниками.

Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін 

розміщена в корпусі № 4 Мукачівського державного університету у 

відповідно обладнаному приміщенні загальною площею 12, 5 м2. Заняття 

проводяться у тематичних кабінетах, індивідуальних класах, спеціалізованих 

лабораторіях з використанням програмного забезпечення. Навчально- 

виховний процес з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта 

здійснюється у 20 класах для індивідуальних занять з навчальних предметів 

основний музичний інструмент, постановка голосу, диригування. Для занять 

з навчальної дисципліни «Хоровий клас» обладнано дві спеціалізовані 

аудиторії, державна атестація відбуваються у концертному залі (загальна 

площа 276 м2) на 350 місць. У кабінетах наявний відповідний інструментарій: 

концертні роялі, фортепіано, баяни, акордеони, електроінструменти.

Для підготовки курсових робіт студенти мають вільний доступ до 

трьох комп’ютерних класів із використанням інформаційних ресурсів 

глобальної мережі Інтернет.

Матеріально-технічна база кафедри відповідає високим вимогам 

сьогодення. На кафедрі для використання викладачами встановлено 

комп’ютер та принтер, необмежений доступ до мережі Інтернет.

Для проведення практичних занять в повному обсязі є в наявності весь 

наочний матеріал, методичні розробки з вивчення окремих дисциплін.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



Придбання та обладнання матеріально-технічної бази здійснюється за 

рахунок бюджетних коштів.

Кафедра співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін для 

забезпечення потреб студентів видає необхідну методичну літературу, 

інструктивно-довідковий матеріал для практичних, самостійних занять та 

контрольних робіт, заліків, екзаменів. Науково-педагогічними працівниками 

кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін ведеться 

підготовка та видання навчальної літератури, яка враховує новітні 

інтерактивні технології та зміни в організації освітнього процесу в закладах 

середньої та спеціалізованої музичної освіти.

Перелік спеціалізованих кабінетів, іцо забезпечують навчальний процес 

для підготовки фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) галузі знань 01 Освіта ОС «бакалавр» (на основі диплому 

«молодший спеціаліст»), відповідно до навчальних планів, наведено у 

таблиці 7.6.
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Таблиця 7.6

Перелік спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес 
для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 
01 Освіта ОС «бакалавр» (на основі диплому «молодший

спеціаліст») ______ __________ ______

№
п/п Назва дисципліни за навчальним планом

К
іл

ьк
іс

ть
го

ди
н 

пр
ак

ти
чн

их
 з

ан
ят

ь

Се
ме

ст
р

за
 н

ав
ча

ль
ни

м 
пл

ан
ом

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ра
кт

ич
ни

х 
ро

бі
т,

 
17

/1
7/

17
/1

7/
17

/1
6/

17
/1

2 
ти

ж
ні

в

№
 к

аб
ін

ет
у,

 п
ло

щ
ам

2

1.
Історія України 14 1 1

302
58,2 м2

2. Філософія 14 1 1 303
56,2 м2

3. Іноземна мова ЗО 1 3 9
16,0 м2

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральинк Н.П.
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4. Історія української культури 16 2 1 302
58,2 м2

5. Українська мова за професійним спрямуванням 14 2 1 302
58,2 м2

6. Постановка голосу 60 1-4 4 9
16,0 м2

7. Сольфеджіо 28 1 2 № 63/
49 м2

8. Музична інформатика зо 2 2 101
71,3 м2

9. Г армонія зо 3 3 № 63/ 
49 м2

10. Поліфонія 14 4 2 № 63/ 
49 м2

11. Історія української музики 32 2 2 № 63/ 
49 м2

12. Історія зарубіжної музики 24 3,4 2 № 63/ 
49 м2

13. Аналіз музичних творів 10 4 2 №63/ 
49 м2

14. Методика музичного виховання 16 2 2 № 63/ 
49 м2

15. Історія педагогіки 8 3 1 302
58,2 м2

16. Хорове диригування 84 1-4 4 9
16,0 м2

17. Хоровий клас 150 1-4 4; 4 № 66і

62, 4 м2

18. Основи науково-педагогічних досліджень 20 5 1 302
58,2 м2

19. Історія української і зарубіжної художньої 
культури 24 1,2 2 № 63/ 

49 м2

20. Ансамблевий/ Оркестровий клас 40 1 №66Л 
62, 4 м"

21. Сценічна майстерність 12 1 1 302
58,2 м '

22. Спецкурс: Художньо-педагогічні технології на 
уроках мистецтва 16 7 1 №63/ 

49 м2
24. Організація художньої творчості школярів у 

позашкільних закладах освіти 10 8 1 9
16,0 м2

Значна увага на кафедрі приділяється впровадженню в навчальний 

процес пакетів прикладних програм, які дають можливість підвищити 

ефективність навчального процесу та сформувати необхідні знання та 

навички у студентів ОС «бакалавр» ОПГІ спеціальності 014 Середня освіта

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральннк Н.П.
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(Музичне мистецтво). Перелік пакетів прикладних програм, які 

використовуються при підготовці даної спеціальності, наведений у таблиці 

7.7. їх використання забезпечує підготовку, яка відповідає сучасному рівню 

фахових вимог.

Таблиця 7.7

Пакети прикладних програм, що використовуються в навчальному 
______________________ процесі______________ _________________

№

з/п

Н азва п ак ету  п ри к л адн и х  
програм

Н азва ди сц и п л ін , в яких  
використано пакет 

прикладних програм

Завдан н я , що 
вирішуються за 
допомогою П П П

1. Microsoft Office Word 2003 Всі дисципліни, що 
викладаються кафедрами

Текстовий редактор при 
виконанні письмових робіт 
та індивідуальних завдань

2. Microsoft Office Excel 2003 Всі дисципліни, що 
викладаються

Створення електронних 
таблиць, здійснення 

статистичних розрахунків, 
пошуку оптимальних 

варіантів рішень, обробка 
масивів даних 

психологічних досліджень
3. Microsoft Office Access 2003 Всі дисципліни, що 

викладаються
Система управління базами 

даних
4. Microsoft Office PowerPoint 

2003
Всі дисципліни, що 

викладаються
Підготовка презентацій

5. Microsoft Office Business 
Contact Manager 2003

Всі дисципліни, що 
викладаються

Робота в мережі Internet та 
електронна пошта, система 
роботи з клієнтами CRM

6 . Internet Explorer Всі дисципліни, що 
викладаються

Робота в мережі Internet та 
електронна пошта

7. OutLook Express В процесі самопідготовки Робота в мережі Internet та 
електронна пошта

8. Form Reader 6.0 Всі дисципліни, що 
викладаються

Розробка макетів анкет при 
здійсненні психологічних 

досліджень та 
автоматичний ввід даних

9. Fine Reader 7.0 Всі дисципліни, що 
викладаються

Оптичне розпізнавання 
тексту та його редагування

10. Тестові програми Всі дисципліни, що 
викладаються

Поточний контроль знань 
студентів

11. Lingvo 10.0 Всі дисципліни, що 
викладаються

Англо-російський переклад 
текстів

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, іцо забезпечують освітній 

процес для підготовки фахівців ОС «бакалавр» за ОПП спеціальності 014

Голова експертної комісії 
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Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта відповідно до 

навчального плану, наведено в таблиці 7.8.

Таблиця 7.8

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, що забезпечують
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навчальний процес підготовки фахівців ОС «бакалавр» за ОПП 
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 

________Освіта (за дипломом «молодший спеціаліст»)______ _

№
п/п

№ лабораторії, 
площа, м2

Кількість та марка 
ПЕОМ

Назва
дисципліни за 

навчальним 
планом

Кількість
пакетів

прикладних
програм

П ри !імітка

І 4-101,
72,4 м2

8 шт. -  Робоча станція ТХ- 
C2D-2200

7 шт. — Ноутбук Lenovo 
В570е

1 шт. -  Сервер ТХ-Ї5-3000

Методологія та 
методи науково- 

педагогічних 
досліджень

3
1

2 4-101. 
72,4 м2

8 шт. -  Робоча станція ТХ- 
C2D-2200

7 шт. -  Ноутбук Lenovo 
В570е

1 шт. -  Сервер ТХ-І5-3000

Сучасні 
педагогічні 
технології у 
початковій 

школі

4

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 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем.

8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота Мукачівського державного університету є 

одним з найважливіших напрямків діяльності закладу вищої освіти та 

невід’ємною частиною  навчального процесу і сприяє підвищ енню  якості 

підготовки фахівців.

Наукові знання викладачів університету, перш за все тих, які самі 

виконують дослідження, є постійним джерелом оновлення змісту освіти

Голова експертної комісії 
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через формування нових навчальних дисциплін, застосування результатів 

наукових досліджень у модернізації лабораторних і практичних робіт, 

підготовці нових навчальних посібників і підручників за новітніми 

спеціальностями, які, власне, з’являються на базі нових наукових досягнень. 

Наукова і науково-технічна діяльність М укачівського державного 

університету формується і реалізується згідно з Законами України «Про 

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

науки і техніки» і має багато ступеневу структуру.

Науково-дослідна діяльність в університеті здійснювалася з метою 

вирішення таких основних завдань:

- підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;

- інноваційна діяльність і впровадження у навчальний процес новітніх 

технологій;

- наукова та науково-технічна співпраця із науковими установами НАН 

України та закордонними вищими навчальними закладами і організаціями;

- виконання прикладних наукових досліджень та розробок.

Наукова і науково-технічна діяльність у МДУ проводиться за основними 

пріоритетними тематичними напрямами науки і техніки:

1. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук.

2. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.

3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та 

соціально-економічна політика.

4. Нові матеріали та сенсори.

У межах пріоритетних тематичних напрямів успішно виконуються 

фундаментальні та  прикладні науково-дослідні роботи з розробки нових 

матеріалів і сучасних технологій; з моделювання технологічних процесів та 

математичної обробки баз даних; з удосконалення організації та управління 

фінансово-економічними процесами в сучасних умовах; з проблем

Гуральник Н.П.
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маркетингу та бізнесу на сучасному етапі розвитку продуктивних сил 

України; з вивчення питання суспільно-політичного життя України; з 

дослідження суспільно-економічних аспектів розвитку економіки регіону, 

територіального управління; господарської ефективності природно- 

ресурсного забезпечення; міжгалузевих комплексів; з дослідження 

психологічного аспекту навчального спілкування; з дослідження психолого- 

педагогічних проблем розвитку особистості та удосконалення навчально- 

виховного процесу; з оптимізації тренувального процесу на етапі 

спортивного вдосконалення.

Виконання поставлених завдань в університеті забезпечує 229 осіб 

професорсько-викладацького складу (з них -  198 штатних), серед яких 19 

докторів наук (16 -  штатних), 12 професорів (10 -  штатних), 118 кандидатів 

наук (112- штатних), 84 доцентів (82 -  штатних). Серед 70 молодих вчених -  

21 кандидат наук, ЗО аспірантів.

З метою створення сприятливих умов для безперервного навчання 

педагогічних працівників в умовах ступеневої освіти, забезпечення закладу 

висококваліфікованим науково-педагогічним персоналом шляхом підготовки 

докторів філософії через власну аспірантуру, подальшого зміцнення 

кадрового потенціалу університету функціонує аспірантура зі 

спеціальностей; 08.00.03 -  Економіка та управління національним

господарством; 08.00.05 -  Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка, 011 -  Науки про освіту/Освітні, педагогічні науки, 015 -  

Професійна освіта, 051 -  Економіка, 076 -  Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, в якій навчається 42 аспіранта. Кількісні показники щодо 

захисту дисертацій в університеті знаходяться на належному рівні. За останні 

три роки 5 викладачів захистили докторські дисертації, 14 — кандидатські 

дисертації та отримали дипломи доктора та кандидата наук.

Із залученням провідних докторів і кандидатів наук з інших ВНЗ 

України у МДУ функціонують спеціалізовані вчені ради К62.147.01 та
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К62.147.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та кандидата 

педагогічних наук.

Результати наукової діяльності М ДУ щороку відображ аю ться у 

більше 1000 публікаціях в наукових журналах, матеріалах конференцій, 

наукових збірниках, з них 8 8 - у  міжнародних журналах та 1 0 - у  журналах, 

включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 12 монографіях, 

80 навчально-методичних, навчальних посібниках, підручниках.

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. Розвитку навчальної, 

методичної та наукової діяльності сприяє видавнича діяльність МДУ. 

Видавництво університету внесено до Державного реєстру видавців, 

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Фахові видання 

університету -  збірники наукових праць «Науковий вісник Мукачівського 

державного університету. Серія «Економіка», «Науковий вісник 

Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», 

електронне наукове видання «Економіка та суспільство» мають ISSN (online, 

print), включені до наукометричної бази Index Copernicus International та 

інших 15 наукометричних баз та міжнародних каталогів. У 2017 році 

перереєстровано журнал наукових праць «Науковий вісник Мукачівського 

державного університету» у мультидисциплінарний Міжнародний науковий 

журнал «Освіта і наука», який отримав статус -  спільне (українсько- 

польське) видання. Всі друковані фахові наукові видання прийняті на 

репозитарне зберігання та представлення на порталі в інформаційному

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



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 

ГСВК
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Таблиця 8.1.

Характеристика науково-дослідної роботи 
Мукачівського державного університету-

№ Показник Роки
п/п 2015 2016 2017
1. Обсяг фінансування (всього) тис. грн., в 183,0 195,0 20,0

т. ч, держбюджетних 180,0 189,0 -
госпдоговірних 3.0 6,0 20,0
міжнародних - - “

інших фондів - - -
2. Розподіл обсягів виконання НДР (тис. 

грн.):
183,0 195,0 20,0

• фундаментальні - - -
* прикладні 180,0 189,0 -
• інші 3,0 6.0 20,0

3. Кількість наукових і науково-технічних 
підрозділів

2 2 1

4. Кількість наукових шкіл 3 3 3
5. Чисельність виконавців НДР (осіб) 248 248 221

в т.ч. штатних наукових працівників 222 203 188
із них: докторів наук 14 15 16
кандидатів наук 100 102 105

професорсько-викладацького персоналу 248 248 221
із них докторів наук 20 20 19
кандидатів наук 105 108 111

6. Участь професорсько-викладацького 
складу в науковій роботі (% від 
штатної чисельності)

100 100 100

7. Кількість НДР. які виконувалися 
протягом року

15 21 16

8. Кількість закінчених робіт (всього) 7 6 2
9. Кількість наукових розробок із 

зарубіжними партнерами їх загальний 
обсяг (тис. грн.)

10. Кількість ліцензійних угод сума 
проданих ліцензій (тис. грн.)

“ ” “

11. Кількість наукових видань, 
опублікованих протягом року (всього),

580 951 1085

із них: монографій (одиниць); 8 9 12
- публікацій в наукових журналах; 476 873 997

публікацій надрукованих в 95 69 88
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міжнародних журналах 
- посилань, визнаних в міжнародних ЗО 47 51

12.
журналах, на роботи викладачів ВНЗ 
Кількість експонатів представлених на 
виставках в т.ч. міжнародних 15 1

13. Кількість отриманих нагород (всього): 
в т. ч медалей, дипломів; 5 1 2
- міжнародних премій; - - -
- державних премій - - -
- патентів та охоронних документів на - 7 1
винаходи - - -
- авторських свідоцтв - - -
- позитивних рішень - 7 1

МДУ є авторизованим партнером інноваційної структури «Національна 

мережа трансферу технологій». Університетом отримано більше 40 патентів 

України на винаходи та корисні моделі. Зокрема, за 2015-2017 роки подано 

9 заявок на видачу патентів на винахід (корисну модель) та отримано 

8 патентів на корисну модель.

З метою підвищення ефективності освітньої, наукової, науково- 

методичної, організаційної та інформаційної діяльності, спільного 

проведення комплексних науково-технічних досліджень та розробок, 

здійснення скоординованої діяльності з впровадження інноваційних проектів 

Мукачівський державний університет здійснює співпрацю з науковими
1

установами НАН України. Здійснюється плідна наукова співпраця з 

інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, з лабораторією 

української словесності у школах національних меншин України Інституту 

педагогіки АПН України. За спільною угодою викладачі МДУ користуються 

фондами бібліотеки Науково-дослідного Інституту педагогіки та приймають 

участь у спільних наукових конференціях. З метою створення сприятливих 

умов для розвитку науково-дослідної роботи і практичного впровадження її 

результатів у навчально-виховному процесі університету укладено угоду про 

творчу співпрацю з Східноєвропейським національним університетом ім. 

Лесі Українки. Мукачівським державним університетом здійснюється 

співпраця з Інститутом історії України НАНУ та з Інститутом
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українознавства ім. І.Крип'якевича ПАНУ. Продовжується співпраця з 

Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. ї.Ф ранка в межах 

здійснення консультативної та науково-методичної допомоги в організації та 

проведенні дослідницької роботи на базі закладу вищої освіти. Спільно з 

Інститутом електродинаміки НАН України, НТУ «Київський політехнічний 

інститут», Секцією «Україна» Інституту інженерів з електротехніки та 

електроніки, Науковою радою «Наукові основи електроенергетики» 

проводяться наукові дослідження, результатом яких стала координація 

зусиль з модернізації вітчизняних електромереж на основі концепції Smart 

Grid, що має забезпечити прискорений перехід електромережевого 

комплексу України на вищий ступінь технічного розвитку. Спільно з 

Інститутом аналітичного приладобудування Ужгородського національного 

університету успішно проводяться дослідження по одержанню оптично 

якісних халькогенідних склоподібних напівпровідників та 

багатокомпонентних твердих розчинів і гетероструктур на базі сполук 

AIIIBV.

Професійному зростанню студентів сприяють розвиток студентської 

науки та міжнародні зв’язки М ДУ. Студенти активно беруть участь у роботі 

міжнародних наукових конференцій, круглих столів та наукових гуртків. 

Високопрофесійна робота науковців закладу вищої освіти дозволила 

студентам гідно представляти М Д У  на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт. Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін та 

спеціальностей та Всеукраїнських і регіональних творчих конкурсах.

Залученню до науково-дослідної та пошукової роботи студентів сприяє 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

«Наука майбутнього». НТ «Наука майбутнього» активно залучає студентів та 

молодих вчених до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових 

конкурсах, олімпіадах, конференціях. У 7 олімпіадах II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2017 році прийняло учать 16 студентів, отримано
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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 150 статей та 500 тез доповідей із актуальних проблем гуманітарних 

та технічних наук.

До науково-дослідної діяльності студенти залучаються також через 

участь у роботі студентських наукових гуртків, Школи моделювання та 

дизайну одягу і Студентського будинку моди. В рамках співпраці МДУ з 

Середньою спеціалізованою школою-ліцеєм студенти МДУ традиційно 

прийняли участь в Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Мосіпа Нпіа 

тІасІусЬ 2017» («Модна лінія молодих 2017»), що відбувся в м.Пряшів 

(Словаччина) та у міжнародному конкурсі «СЮУ А ТЕХТІЬ-2017» 

(«Текстиль та Дизайн»), який проводився у м. Ліберець (Словаччина). 

Головною метою проведення таких конкурсів є пошук творчої, натхненої, 

креативної молоді та надання їй можливості перших кроків в світову 

індустрію моди. Участь у подібних заходах вкрай необхідна для творчого та 

професійного росту як студентів, так і викладачів, зміцнює тенденцію до 

зростання іміджу нашого вузу на міжнародному рівні, сприяє інтеграції у 

європейське суспільство та розширенню напрямів співпраці.

Впродовж 2015-2017 років Мукачівський державний університет 

успішно презентує себе вітчизняній і світовій громадськості на щорічному 

Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті». Старанну 

та плідну роботу колективу Мукачівського державного університету було 

відзначено дипломом за активну участь в інноваційній освітній діяльності.

Міжнародній співпраці в Мукачівському державному університеті 

надається особлива увага. Контакти з вищими освітніми закладами інших 

країн дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних 

працівників, збагачувати навчальний та науковий потенціал на підставі 

використання світового досвіду, організовувати обмін викладачами та
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студентами і проводити спільні заходи. В МДУ продовжується налагодження 

міжнародних зв’язків у галузі освіти, науки, мистецтва і культури. 

Мукачівський державний університет надалі співпрацюватиме з учасниками 

Міжнародного Консорціуму університетів, метою створення якого с 

налагодження і координація міжінституційної співпраці у сферах академічної 

мобільності, наукових досліджень, технологічних розробок та інновацій, 

підвищення конкурентоспроможності у національному та міжнародному 

масштабах. З метою встановлення взаємовигідного та плідного 

співробітництва у сфері науково-освітньої та інноваційної діяльності, 

створення сприятливих умов для ефективного використання науково- 

технічного та інтелектуального потенціалу еторін-партнерів Мукачівським 

державним університетом підписано угоди про міжнародне, наукове і творче 

співробітництво Тренчинським університетом Александра Дубчека 

(Словаччина), Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), 

Дебреценським університетом (Угорщина), Вищою школою суспільних наук 

«Педагогіум» (Варшава, Польща), Суспільною академією наук у Лодзі 

(Польща). Результатом співпраці є проведення у 2017 році 5 міжнародних 

науково-практичних конференцій «Мистецька освіта в європейському 

соціокультурному просторі XXI століття», «Фінансове регулювання зрушень 

в економіці України», «Управління економічними процесами: сучасні реалії і 

виклики», «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах 

євроінтеграції» «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в 

управлінні підприємницькою діяльністю».

Університет спільно з Закарпатською облдержадміністрацією та 

Мукачівською міською радою проводить заходи, спрямовані на підвищення 

рівня ефективності роботи науковців для розв'язання регіональних 

проблем, зокрема засідання круглого столу «Територіальна організація 

спеціалізованих видів туризму в регіоні»; засідання круглого столу 

«Олімпійська та фізична освіта у ВНЗ України» за участі Закарпатського
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відділення НОК України і міського комітету. Впродовж 2015-2017 рр. на 

замовлення підприємств та організацій Закарпатської області виконано 6 

науково-дослідних робіт та робіт з надання науково-технічних послуг. 

Результатом закінчених робіт стала розробка пропозицій щодо підбору 

психологічного інструментарію діагностики професійного вигорання на 

виробництві, механізмів фінансування транскордонних проектів на 

підприємствах з іноземними інвестиціями, регіональної інвестиційної 

привабливості аграрного сектору економіки.

Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету 

здійснюється Науковою бібліотекою МДУ, як потужного науково- 

інформаційного центру університету. Робота бібліотеки спрямована на 

створення та постійне функціонування різних пошукових механізмів як для 

відкритого доступу користувачів бібліотеки до світових електронних 

ресурсів так І поширення, популяризації праць науковців університету через 

інституційний репозитарій Мукачівського державного університету 

(IRMSU). Репозитарій функціонує з 2017 року на основі програмного 

забезпечення DSpace, головними перевагами якого є безкоштовність,

відкритість, сучасність дизайну та інтерфейсу (можливість перегляду на
%

мобільному пристрої та ін.). Запроваджена в бібліотеці інформаційна система 

УФД/Бібліотека, яка передбачає автоматизацію всіх бібліотечних процесів 

надає можливість науковцям і студентам та іншим користувачам у режимі 

online працювати з електронним каталогом, повнотекстовими документами, 

періодичними виданнями, світовими електронними бібліотеками, всі 

комп’ютери бібліотеки об’єднані в єдиній мережі університету, що надає 

оперативний доступ до каталогу бібліотеки. Читальні зали бібліотеки мають 

доступ до Інтернет за допомогою WI-FI. Для віддалених користувачів на 

сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба: «Віртуальна виставка», 

«Віртуальна довідка», «Електронна доставка документу», «Електронний 

читальний зал», «Консультативний центр», «Центр європейської інформації».
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Завдяки цим послугам, науковці і студенти в будь-який час не виходячи з 

дому чи іншого робочого місця, де є доступ до Інтернет, маю ть можливість 

оперативно отримати консультацію фахівця бібліотеки, відвідати виставку, 

отримати інформацію про нові надходження, переглянути їх зміст і анотацію, 

відвідати консультативні центри, які містять «свіжі» новини, допоможуть в 

написанні наукових робіт.

Вагомою складовою діяльності МДУ є педагогічний факультет і один із 

провідних його підрозділів -  кафедра співу, диригування і музично- 

теоретичних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад кафедри тісно співпрацює з ВНЗ 

Закарпаття (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

Закарпатським Угорським інститутом імені Ференца Ракоці II, 

Закарпатським художнім інститутом), Національним педагогічним 

університетом імені М.П.Драгоманова, Львівською національною музичною 

академією ім. М.В. Лисенка, Національною академією керівних кадрів 

культури і мистецтв, Інститутом проблем виховання НАГІН України, 

Київським університетом імені Бориса Грінченка, Прикарпатським 

університетом імені Василя Стефаника, Закарпатським інститутом 

післядипломної педагогічної освіти, науково-дослідницьким духовним 

центром схід-захід ім. Михайла Ляцка, теологічним факультетом 

Тарнавського університету (м. Кошице. Словаччина), з шкільним інтернатом 

м. Кошице, з Центром Європейської Інтеграції та Транскордонного 

Співробітництва (Закарпатська область, Україна), Дебреценським та 

Ніредьгазьким університетами (Угорщина), Вищою лінгвістичною школою 

м. Ченстохова та Опольським університетом (Польща), з якими 

практикується проведення спільних науково-методичних конференцій, 

семінарів, круглих столів, виїзних засідань; здійснюється обмін педагогічним 

досвідом тощо.
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Викладачі кафедри співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін поєднують педагогічну роботу з науково-дослідною діяльністю, 

що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню 

змісту навчання з урахуванням сучасного стану розвитку теорії та практики 

мистецької освіти, впровадженню в практику роботи закладу вищої освіти 

сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Викладачі кафедри працюють над науковою проблемою «Теорія і 

практика професійної підготовки майбутніх учителів мистецької 

освітньої галузі».

Наукова робота кафедри співу, диригування та музично-теоретичних 

дисциплін спрямована на:

-  вивчення теоретико-методологічних засад музично-педагогічної 

освіти, новітніх інформаційних технологій у сучасному мистецькому 

просторі, культурно-мистецьких практик;

-  модернізацію змісту, форм і методів музично-педагогічного процесу;

-  визначення місця і ролі музичної педагогіки як науки та навчальної 

дисципліни в системі національної української культури і освіти;

-  дослідження музично-педагогічної спадщини вітчизняних педагогів 

та впровадження її найкращих здобутків у систему сучасної мистецької 

освіти;

-  вивчення взаємодії традицій та  новацій в системі національної освіти.

Зміст науково-дослідної роботи кафедри передбачав вирішення

наступних завдань:

-  визначення концептуальних засад вищої освіти України;

-  аналіз тенденцій розвитку вищої освіти, обґрунтування методики 

впровадження музично-педагогічних, мистецтвознавчих та культурологічних 

дисциплін у навчальний процес;

-  актуалізація музично-педагогічної освіти у формуванні духовної 

культури українського суспільства;
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-  дослідження стану та перспектив розвитку сучасної музично- 

педагогічної науки;

-  переосмислення музично-педагогічної та художньої спадщини 

минулих поколінь з метою використання її найкращих здобутків у 

стимулюванні творчого потенціалу студентської молоді;

-  вивчення особливостей впровадження інноваційних художньо- 

педагогічних технологій у систему мистецької освіти;

-  вдосконалення діяльності науково-студентського товариства 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Колектив кафедри співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін інтенсивно проводить наукові дослідження з музично- 

педагогічних проблем, четверо викладачів готують до захисту кандидатські 

дисертації.

В аспірантурі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (за 

спеціалізаціями) навчається четверо аспірантів, керівниками яких е доктор 

педагогічних наук, професор Попович Наталія Михайлівна та кандидат 

педагогічних наук, доцент Качур М.М.

У рамках наукової роботи кафедри з 2015-2018 рр. були проведені:

- дві Всеукраїнські та дві Міжнародні науково-практичні конференції 

«Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі XXI 

століття»;

- наукові семінари на тему: «Інтегративний підхід у формуванні

фахових компетенцій майбутніх вчителів музичного мистецтва»,

«Культурно-мистецька освіта і виклики сьогодення», «Модернізація 

мистецької освіти в Україні: сучасні педагогічні концепції та технології», 

«Взаємодія традицій та новацій в системі національної мистецької освіти», 

«Комплексний підхід у формуванні педагогічної майстерності майбутнього 

педагога-музиканта», «Музично-педагогічна спадщина провідних

вітчизняних митців в контексті сучасної освітньої парадигми», «Нова
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українська школа: проблеми та перспективи підготовки фахівців дисциплін 

мистецької освітньої галузі»;

- науковий круглий стіл за участю провідних науковців України на 

тему: «Культурно-мистецька освіта і виклики сьогодення», «Міжпредметні 

зв'язки у класі постановки голосу як засіб удосконалення підготовки 

майбутніх вчителів», «Актуальні проблеми викладання фахових дисциплін у 

мистецьких ВНЗ», «Методичні аспекти організації та проведення мистецьких 

заходів в системі професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів», 

«Емпіричні основи сучасної вокальної педагогіки», «Специфіка розвитку 

фахових вмінь у класі хорового диригування», «Проблеми та перспективи 

використання електронних навчальних курсів у освітньому процесі»;

- студентські науково-практичні конференції: «Творчість сучасних 

закарпатських музикантів у розвитку національної музичної культури», 

«Творчість Й.ІІІтрауса у контексті розвитку західноєвропейської музичної 

культури XIX століття», «Творчість як основа самовираження особистості 

майбутнього педагога-музиканта», «Творчість та музично-педагогічна 

спадщина М.Д. Леонтовича у культурно-освітньому просторі XXI століття».

Фахівці кафедри беруть активну участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, публікують праці у 

вітчизняних фахових та провідних міжнародних наукових виданнях, 

здійснюють підготовку та друк навчально-методичних видань, організовують 

наукову-дослідну роботу студентів, керують студентським гуртком.

Відповідно до наукової теми кафедрального дослідження організована 

науково-дослідна робота викладачів за індивідуальними темами, результати 

якої заслуховуються та обговорюються на засіданні кафедри:

- Качур М.М. «Формування готовності майбутніх вчителів мистецької 

освітньої галузі до інноваційної діяльності».
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- Задорожний 1.3. «Сакральна монодія рукописних ірмологіонів XVII- 

XIX століття: зміст, структура, регіональні традиції особливості 

рецепції у композиторській творчості».

- Довганич Л.І. «Творчість провідних українських музикантів у 

контексті розвитку національної хорової культури».

- Микуланинець Л.М. «Біографія митця як засіб інтерпретації 

культури».

- Товтин Н.І. «Музикалії закарпатських архівних інституцій 

(джерелознавчо-археографічне дослідження)».

- Куцин Е.К. «Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва 

до використання музикотерапії у професійній діяльності».

- Поляк А. В. «Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва 

до полікультурного виховання школярів».

- Короленко О.О. «Творчість закарпатських композиторів другої 

половини XX -  початку XXI століття».

- Боднар О.М. «Формування вокально-педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва».

- Дудаш А.М. «Формування вокально-хорової компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення 

диригентсько-хорових дисциплін».

- Карманов В.В. «Художньо-виховний потенціал української духовної 

музики».

- Біличко М.С. «Виховання музично-естетичних смаків студентів у 

процесі вокальної підготовки».

Згідно представлених напрямів дослідження викладачі публікують 

наукові роботи у фахових виданнях, статті у наукових збірниках.

Результати науково-дослідної роботи кафедри мають теоретичне і 

практичне значення. Матеріали наукових досліджень використовуються при 

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

конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють 

систематичну консультативну допомогу педагогічному загалу освітян 

Мукачівського району та Закарпатської області в цілому з актуальних питань 

мистецької освіти.

У таблицях представлено характеристику науково-дослідної роботи 

кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін та 

відображено показники з науково-дослідної роботи, інноваційної діяльності 

кафедри за 2015, 2016 та 2017 років (табл. 8.2, 8.3).

Таблиця 8.2

Характеристика науково-дослідної роботи 
кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін

Показники Роки
2015 2016 2017

/п
Обсяг фінансування (всього) тис. грн. - - -
Розподіл обсягів виконання НДР (тис. грн.) 

фундаментальні
~ - “

прикладні
інші

Кількість наукових і науково -  технічних 
підрозділів

1 1 1

Чисельність виконавців НДР (осіб) 13 12 12
в т.ч. штатних наукових працівників із них: 
докторів наук 
кандидатів наук 4 4 4

Участь професорсько -  викладацького складу’ в 
науковій роботі (% від штатної чисельності)

100 100 100

Кількість НДР, які виконувалися протягом року 1 1 і
Кількість закінчених робіт (всього) - - -
Кількість наукових розробок із зарубіжними 
партнерами їх загальний обсяг (тис. грн.)

- “ -

Кількість наукових видань, опублікованих 15 18 22
протягом року (всього), 
із них: монографій (одиниць) „

публікацій в наукових журналах 15 18 22
публікацій надрукованих в міжнародних 
журналах
посилань визнаних в міжнародних журналах на

1 1

роботи викладачів ВНЗ - - -
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Таблиця 8.3
Показники з науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності 

кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін
за 2015, 2016, 2017 рр.

№п/п Показники 2015 2016 2017
1. Підготовка наукових кадрів - -

1.1.
Кількість захищених кандидатських дисертацій 
працівниками ВН'З, НУ, затверджених ВАК станом на 
01.01. наступного за звітним року

- - -

1.2.
Кількість захищених докторських дисертацій 
працівниками ВНЗ, НУ, затверджених ВАК станом на 
01.01. наступного за звітним року

- -

2. Результативні показники виконаних НДЦКР - - -
2.1. Кількість відкриттів - - -

2.2. Кількість робіт, відзначених Державною премією України 
в галузі науки і техніки - - -

2.2.1. Кількість лауреатів (за основним місцем роботи) - - -

2,3. Кількість науковців, що отримують стипендії Кабміну 
України для молодих учених - - -

2.4. Кількість науковців, що отримують премії та гранти 
Президента для молодих учених - - -

2.5. Кількість науковців, що отримують інші стипендії та 
премії регіонального рівня - - -

2.6. Кількість робіт (об'єктів), які виконувались за рахунок 
Державного бюджети України

- - -

2.7.
Кількість робіт, які виконувались за рахунок спецфонду, 
всього - - -

2.8. Кількість робіт, які виконувались за рахунок інших 
джерел, всього

- - -

2.9. Кількість закінчених робіт . - -
2.10. Кількість отриманих н о в и х  в и д і в  т е х н і к и : - - -
2.11. Кількість отриманих н о в и х  т е х н о л о г і й - - -
2.12. Кількість отриманих н о в и х  в и д і в  м а т е р і а л і в - - -
2.13 Кількість отриманих н о в и х  м е т о д і в , т е о р і й - - -
2.14. Відсоток НДЦКР, які відповідають світовому рівню - - -
2.15 Впроваджено результатів розробок з» в и р о б н и ц т в о - -
2.16. Впроваджено результатів розробок у  н а в ч а л ь н и й  п р о ц е с - - -

3. Публікації, конференції, виставки - - -
3.1. О п у б л і к о в а н о  м о н о г р а ф і й , всього одиниць -

3.1.1. друк, арк.: -
3.1.2. в т.ч. відповідно до вимог ВАК, одиниць: - - -
3.1.3. друк, арк.: - - -
3.2. О п у б л і к о в а н о  п і д р у ч н и к і в  , всього одиниць: - - -

3.2.1. друк, арк.: - - -
3.2.2. в т.ч. з грифом МОН, всього одиниць: - - -

3.2.3. друк, арк.: - - -

3.3. О п у б л і к о в а н о  н а в ч а л ь н и х  п о с і б н и к і в ,  всього одиниць:
3.3.1. друк, арк.: .
3.3.2. з них: з грифом МОН, всього одиниць:
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3.3.3. друк, арк.:
3.4. Кількість п у б л і к а ц і й  ( с т а т е й ) ,  всього одиниць: 15 18 22

3.4.1. друк, арк.: 6.8 8,4 10,4
3.4.2. з них: у фахових виданнях України, всього одиниць: 12 16 19
3.4.3. друк, арк.: 5,05 6,4 7,6
3.4.4. з них: у зарубіжних виданнях, всього одиниць: 1 1
3.4.5. друк, арк.: 1,75 2 2,8

3.5. Кількість проведених наукових семінарів і конференцій, 
всього 1 2 3

3.5.1. з них: міжнародних - - -
3.6. Взято участь у виставках, всього: у національних - - -

3.6.1. у міжнародних - - -
3.7. Кількість експонатів - - -

3.8.
Кількість договорів, угод, контрактів про науково- 

технічне співробітництво та міжвузівське співробітництво 
із зарубіжними партнерами

- - -

4. Наукова робота студентів

4.2. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, 
всього 5 9 20

4.3. Кількість студентів, які брали участь у олімпіадах (1 
ТУРУ(2 тур) 3/2 7/2 12/2

4.4. Кількість переможців, які одержали нагороди за 
результатами 2 туру в олімпіадах - - -

4.5. Кількість студентів-учасників підсумкових конференцій 
Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - - -

4.5.1.
Кількість переможців Всеукраїнських конкурсів 
студентських НДР (джерело: накази МОН про 
нагородження, дипломи та грамоти переможців)

- - -

4.6. Кількість опублікованих статей за участю студентів, 
всього 10 21 10

4.6.1. з них: самостійно 10 21 10

На кафедрі співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін 

проводиться відповідна робота Із залучення студентів до науково-дослідної 

роботи в різних формах: олімпіади, студентські наукові конференції. Кращі 

роботи публікуються в наукових виданнях МДУ,

Результатами наукової роботи студентів кафедри є участь у 

Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

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 Середня освіта (Музичне мистецтво) зі
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спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем. Комісія вважає за необхідне спрямувати подальші 

зусилля професорсько-викладацького складу кафедри на налагодження 

співпраці з педагогічними та мистецькими закладами освіти на 

міжнародному рівні.

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ

З ЇХ УСУНЕННЯ

(Не було)

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами експертної перевірки освітньої діяльності 

Мукачівського державного університету за освітньо-професійною програмою 

Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем, експертна комісія 

засвідчує, що кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне та 

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

якість підготовки фахівців відповідає чинним державним вимогам і 

нормативам. Аналіз документів і матеріалів, наданих Мукачівським 

державним університетом на розгляд експертної комісії, засвідчив їх 

достовірність та відповідність у повній мірі акредитаційним вимогам.

У висновках акредитаційної комісії з експертизи матеріалів 

Мукачівського державного університету щодо підготовки фахівців зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) ОС бакалавра 

зазначено наступні зауваження та рекомендації:
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1. При розробці навчальних планів враховувати парність/непарність 

навчальних тижнів у різних семестрах при визначені аудиторних годин з 

навчальних дисциплін.

2. Рекомендувати викладачам кафедри урізноманітнити укладання 

електронних навчально-методичних посібників та підручників з навчальних 

дисциплін, закріплених за кафедрою, з тематики, що доповнює зміст 

дисциплін.

3. Спрямувати зусилля професорсько-викладацького складу 

кафедри на розширення співпраці з педагогічними та мистецькими закладами 

освіти на міжнародному рівні.

Водночас, експертна комісія вважає за необхідне висловити 

адміністрації університету, керівництву педагогічного факультету та 

випусковій кафедрі співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін 

рекомендації щодо вдосконалення підготовки бакалаврів музичного 

мистецтва, вчителів музичного мистецтва, а саме:

1. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників щодо 

проходження викладачами, які забезпечують освітній процес за освітньо- 

професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем, науково-педагогічного стажування у провідних 

вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладах з метою обміну 

досвідом з питань організації освітнього процесу, науково-дослідної роботи 

викладачів та студентів із застосуванням сучасних педагогічних технологій 

та інноваційних методів навчання. Результати науково-творчої діяльності
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викладачів кафедри регулярно висвітлювати у фахових та наукових 

періодичних виданнях, презентувати кращі досягнення на конференціях, 

симпозіумах, у процесі проведення тижнів професійної майстерності, 

кафедральних та загальноуніверситетських науково-практичних та 

методичних семінарах.

2. Рекомендувати науково-педагогічним працівникам кафедри 

активізувати свою науково-дослідну діяльність, збільшити кількість 

наукових публікацій за результатами науково-дослідної роботи у виданнях, 

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

Science. Також посилити роботу з підготовки навчально-методичних видань, 

розробки методичних рекомендацій з дисциплін музично-теоретичної 

підготовки та збірок музично-педагогічного і навчального репертуару з 

дисциплін: «Хоровий клас», «Постановка голосу», «Хорове диригування».

3. Продовжити роботу професорсько-викладацького складу 

кафедри щодо розширення творчих зв’язків, наукової співпраці із закладами 

вищої педагогічної та мистецької освіти на європейському та світовому
4

рівнях за рахунок організації та проведення спільних науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів, а також участі талановитої молоді та 

викладачів у фестивалях, конкурсах.

Висновок. На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів 

Мукачівського державного університету та перевірки результатів освітньої 

діяльності університету і кафедри співу, диригування і музично-теоретичних 

дисциплін кафедри акредитаційна комісія дійшла висновку про відповідність 

освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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(бакалаврським) рівнем у Мукачівському державному університеті та умов її 

здійснення Ліцензійним вимогам щодо здійснення 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 Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим 

(бакалаврським) рівнем у Мукачівському державному університеті.

Голова експертної комісії
професор кафедри педагогіки мистецтва і 
фортепіанного виконавства факультету 
мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, 
доктор педагогічних наук, професор

Член експертної комісії
доцент кафедри теорії і методики 
навчання мистецьких дисциплін 
Бердянського державного педагогічного 
університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент

Гуральник Н.П.

Омельченко А.І.2

«23» травня 2018 року

«З експертними висновками 
Ректор Мукачівського 
державного університету 
доктор психологічних на; Щербан Т. Д.

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо- 
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(бакалаврського) рівня
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Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМ ОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої 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 груші 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 
звання доцента

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання 
доцента

-

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 вищу 
категорію)

25 82 +57

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.ІЇ.
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2) які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора - 10
3) які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, які 
є визнаними професіоналами з досвідом 
робота за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом

- - -

2) практичної роботи за фахом 10 10
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— 10 пункту 5 

приміток

підпункти 
1— 10 пункту 
5 приміток

+

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

1

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 -

Г олова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.ЇІ.
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2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

10 10 -

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -

4) спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення 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

+ +
-;Г

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ -1- -

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

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів д л я  

проведення атестації здобувачів + 4- -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення 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 два 
найменування

Не менше як 
чотири

найменування
-

І
І

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами 
освіти)

+ + -

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)

ЗО 50 +20

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

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -
1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), %
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 59,2 +9,2
3. Організація наукової роботи

Г олова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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3 .1 . Н а я в н іс т ь  у  с т р у к т у р і н а в ч а л ь н о г о  за к л а д у  
н а у к о в и х  п ід р о зд іл ів

+ + -

3 .2 . У ч а с т ь  с т у д е н т ів  у  н а у к о в ій  р о б о т і (н а у к о в а  
р о б о т а  н а  к а ф е д р а х  т а  в л а б о р а т о р ія х , у ч а с т ь  в 
н а у к о в и х  к о н ф е р е н ц ія х , к о н к у р с а х , в и с т а в к а х , 
п р о ф іл ь н и х  о л ім п іа д а х  т о щ о )

+ + -

Голова експертної коміеії
професор кафедри педагогіки мистецтва і 
фортепіанного виконавства факультету 
мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор 
педагогічних наук, професор

Член експертної коміеії
доцент кафедри теорії і 
навчання мистецьких дисциплін 
Бердянського державного педагогічного 
університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент

Гуральник Н.П.

Омельченко АЛ.

«23» травня 2018 року 

«З експертними висновками озн;

Ректор Мукачівського 
державного університету, 
доктор психологічних наук, п Т.Д. Щербан 2

Голова експертної комісії
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.



89

Додаток А

Голова експертної комісії 
доктор, педагогічних наук, професор

ГРАФІК
проведення ККР з метою самоаналізу за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем
Мукачівський державний університет

Курс Дата
проведення

Аудиторія та час 
проведення

Назва дисципліни, викладач

СО(ММ)-2сп 21.05.2018 р. 13.45, ауд. 63 Історія української музики, Товтин Н.І.

СО(ММ)-2сп 22.05.2018 р. 08.00. ауд. 66 Гармонія, Теличко В.Ф.

СО(ММ)-2сп 23.05.2018 р. 08.00, ауд. ЗО Історія педагогіки, Човрій С.Ю.

Декан педагогічного факультету доктор педагогічних наук, доц. Фізеші О.Й.

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Г уральник Н.П.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І САМОАНАЛІЗУ 

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта 
____________________(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем_______________  _____

Г р у п а Д и с ц и п л і н а К о н т р о л ь

К
і

л
ь

к
і

с
т

ь

с
т

у
д

е
н

т
і

в

В и к о н у в а л и

К К Р

О д е р ж а л и  о ц і н к и  п р и  с а м о а н а л і з і

С
е

р
е

д
н

і
й

б
е

т

У
с

п
і

ш
н

і
с

т
ь

Я
к

і
с

т
ь

5 4 3 2

К - т ь % К - т ь % К - т ь % К - т ь % К - т ь %

СО(ММ)
-2сп

Історія
української

музики

П і д  ч а с  

с а м о а н а л і з у

9 9 100 2 22,2 4 44,5 3 33,3 - - 3,88 100 66,6
З а  к о н т р о л ь н и м  

в и м і р ю в а н н я м

9 9 100 0 22,2 4 44,5 л 33,3 - - 3,88 100 66,6

СО(ММ)
-2сп Г армонія

П і д  ч а с  

с а м о а н а л і з у

9 9 100 2 22,2 3 33,3 4 44,5 - - 3,77 100 55,5
З а  к о н т р о л ь н и м  

в и м і р ю в а н н я м

9 9 100 2 22,2 3 33,3 4 44,5 - - 3,77 100 55,5

СО(ММ)
-2сп Історія педагогіки П і д  ч а с  

с а м о а н а л і з у

9 9 100 1 11 4 44,5 4 44,5 - - 3.7 100 55,5

З а  к о н т р о л ь н и м  

в и м і р ю в а н н я м

9 9 100 1 11 4 44,5 4 44,5 - - 3,7 100 55,5

Розбіжність між результатами анал^

Голова комісії 
Член комісії:
З результатами ознайомлений 
Ректор МДУ

і та експертної перевірки (балів) -  0,0

Н.П Гуральник 
АЛ. Омельченко

Т.Д.Щербан

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор Гуральник Н.П.
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Додаток Б

Аналіз якості виконання звітів про проходження педагогічної практики студентами 
за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) зі спеціальності 014 Середня освіта 
_____(Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) рівнем Мукачівського державного університет}-____

№
з/п ШБ студента Г руна База практики

Оцінка
На захисті 

звітів
За експертною 

перевіркою
1 Бочко Д.С. СО-2СГІ Мукачівська НВК ДНЗ-ЗОШ гімназія добре добре
2 Дорчинець І.М. СО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 задовільно задовільно
3 Дрига А.О. СО-2сіз Мукачівська НВК ДНЗ ЗОШ І ступенів гімназія добре добре
4 Золотар А.І. СО-2сп Мукачівська НВК І-ІІІ ступенів № 11 відмінно відмінно
5 Дребот В. В. СО-2сп Завидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів добре добре
6 Микуланинець

М.М.
СО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 добре добре

7 Рішко М.І. СО-2сп Мукачівська І-ІІІ ступенів № 10 відмінно відмінно
8 Русин М.І. СО-2сп Мукачівська І-ІІІ ступенів № 11 відмінно відмінно
9 Свірчевська О.І. СО-2сп Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 добре добре

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

Голова експертної комісії 
доктор педагогічних наук, професор


