
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
первинно1 акредитацiйноi" експертизи 

освiтньо-професiйно1 програми Початкова освiта та Дошн:iльна освiта 
зi спецiальностi 013 Початкова освiта галузi знань 01 ОсвiтаШедагогiка за 
першим (бакалаврським) рiвнем вищо'i освiти у Центральноукраi"нському 

державному педагогiчному унiверситетi iменi Володимира Винниченка 

Вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 2 роздiлу XV «Прикiнцевi та перехiднi 

положення» Закону УкраУни «Про вищу освiту» та пункту 4 Положения про 

акредитацiю вищих навчальних закладiв i спецiальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професiйних училищах, затвердженого Постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження 

Положения про акредитацiю вищих навчальних закладiв i спецiальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професiйних училищах», та наказу 

Мiнiстерства освiти i науки УкраУни № 1255-л вiд 18 червня 2018 року «Про 

проведения акредитацiйно'i експертизи» з метою проведения первинноi' 

акредитацiйноi' експертизи освiтньо-професiйноУ програми Початкова освiта та 

Дошкiльна освiта зi спецiальностi О 13 Початкова освiта галузi знань 

01 Освiта/Педагогiка за першим (бакалаврським) рiвнем вищо'i освiти у 

Центральноукра'iнському державному педагогiчному унiверситетi 

iменi Володимира Винниченка експертна комiсiя Мiнiстерства освiти 1 науки 

Укра1·ни здiйснювала роботу в складi: 

Голова кoмicii": завiдувач кафедри початково'i освiти Черкаського 
Шпак Валентина нацюнального уншерситету 1мею Богдана 
Павлiвна Хмельницького, доктор педагопчних наук, 

професор 
Член кoмicii": доцент кафедри дошкiльно'i освiти Уманського 

Попиченко Свiтлана державного педагопчного уюверситету 

Сергi1вна iменi Павла Тичини, кандидат педагогiчних наук. 

у перiод з 25 червня по 27 червня 2018 року розглянула подаю матер� али та 
провела первинну акредитацiйну експертизу провадження освiтньоi' дiяльностi 
в ЦентральноукраУнському державному педагогiчному унiверситетi iменi 
Володимира Винниченка щодо пiдготовки здобувачiв освiтньо-професiйно'i 
програми Початкова освiта та Дошкiльна освiта зi спецiальностi 013 Початкова 
освiта галузi знань О 1 Освiта/Педагогiка за першим (бакалаврським) рiвнем 
ВИЩОI ОСВIТИ: 

- достовiрнiсть iнформацi'i, поданоi' до Мiнiстерства освiти i науки
Украi'ни закладом освiти разом iз заявою про акредитацiю освiтньо-професiйноi' 
програми; 

- фактичний стан кадрового, навчально-методичного та iнформацiйного
забезпечення, якiснi характеристики пiдготовки фахiвцiв, якiснi характеристики 
шдготовки фахiвцiв, внутрiшньоi' системи забезпечення якостi освiтньо·i 
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цикл професiйно1 пiдготовки: загальна успiшнiсть -100 %, якiсть -
66,1%. 

За результатами виконання комплексних контрольних робiт пiд час 
експертно1 перевiрки згiдно графiка проведения (Додаток 3) абсолютна 
успiшнiсть склала 100 %, якiсть 68,6% (з циклу загальноi" пiдготовки - 100 %, 
якiсть 78,6%, з циклу професiйно1 пiдготовки - 100%, якiсть - 66, 1 % ). 
Розбiжнiсть мiж результатами написания комплексних контрольних робiт пiд 
час акредитацiйно1 експертизи та самоаналiзом складае - 2,9%. Отже, 
розбiжнiсть в якостi виконання ККР пiд час роботи комiсi1 корелюеться з 
результатами аналогiчних контрольних зрiзiв пiд час самоаналiзу (Додаток 4). 

Результати ККР повнiстю вiдповiдають вимогам акредитацi1 щодо 
забезпечення якостi освiти (Додаток 2). 

Згiдно з навчальним планом, студенти виконують курсовi роботи з 
педагогiки або методики початково1 освiти в III семестрi та курсовi роботи з 
педагогiки або методики дошкiльно1 освiти в IV семестрi. Курсовi роботи 
виконуються за тематикою, розробленою фаховими кафедрами. На кафедрах е

вiдповiдна органiзацiйно-методична документацiя, якою регламентовано 
загальнi вимоги до виконання, оформления та захисту курсових робiт з 
педагогiчних дисциплiн. Результати захисту курсових робiт студентами 
вiдображенi в таблицi 2.7.4 акредитацiйноi' справи. Результати iлюструють 
високу успiшнiсть (100%) та належний рiвень якостi (71,4%). 

Один iз способiв успiшно'i пiдготовки студентiв до роботи вчителя е

виробнича практика, яка проводиться в умовах, максимально наближених до 
професiйно1 дiяльностi, проводиться згiдно з навчальним планом ОПП i е для 
студентiв обов'язковим видом навчальних занять. Педагогiчна практика у 
закладах дошкiльно1 та початковоi' освiти проводиться протягом 6 тижнiв. 
Перед початком практики здiйснюеться розподiл студентiв у заклади освiти, з 
якими факультет та унiверситет мають укладенi угоди про проходження 
педагогiчноi" практики. На настановнiй конференцii' студенти отримують 
необхiднi завдання та поради методистiв. Пiд час практики студенти проводять 
залiковi уроки з дисциплiн початково1 школи та заняття в дошкiльних закладах, 
позакласнi та виховнi заходи, виконують завдання з психологi1, вивчають та 
узагальнюють . передовий педагогiчний досвiд За наслiдками педагогiчно·i 
практики проводиться пiдсумкова звiтна конференцiя, де пiдводяться пiдсумки 
i оголошуються результати практики. Результати практики засвiдчують, що 
студенти показали достатнш рiвень професiйноi' пiдготовки, успiшно 
виконують програми виробничоi' практики. Результати виробничо1 практики 
подано в табл. 2. 7 .5 акредитацiйно·i справи. Рiвень успiшностi складае 100%, 
якостi - 78,6 %. 

На момент проходження акредитацii' у червнi 2018 року вiдбулися вперше 
державнi екзамени студентiв-заочникiв, що навчалися за освiтньо-професiйною 
програмою Початкова освпа та Дошкiльна освiта зi спецiальностi 
О 13 Початкова освiта галузi знань О 1 Освiта/Педагогiка за першим 
(бакалаврським) рiвнем на основi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня «Молодший 

Голова кoмicii' В. П. Шпак 





















Додаток 2 
Порiвняльна таблиця вiдповiдностi показникiв дiяльностi 

Центральноукраi"нського державного педагогiчного унiверситету 
iменi Володимира Винниченка за освiтньо-професiйною програмою 

Початкова освiта та Дошкiльна освiта 
спецiальностi 013 Початкова освiта галузi знань 01 ОсвiтаШедагогiка 

першого (бакалаврського) рiвня 
Державним вимогам до ю�редитацii" 

Назва показника (нормативу) 

Умови забезпечення державноi' гарантi'i якостi вищоi' освiти 

1.1. Виконання навчального плану за показниками: переmк 

навчальних дисциплiн, години, форми контролю, о/о 

1.2. Пiдвищенюi квалiфiкацii' викладачiв постiйного складу за 

останнi 5 рокiв, о/о 

1.3. Чисельнiсть науково-педагогiчних (педагогiчних) 

працiвникiв, що обслуговують слецiальнiсть i працюють у 

навчальному закладi за основним мiсцем роботи, якi займаються 

вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 

науковими дослiдженням и, П!ДГОТОВКОЮ 

навчальних посiбникiв, о/о 

. . 

пщручник1в та 

2. Результати освiтньо'i дiяльностi (рiвень пiдготовки фахiвцiв),

не менше о/о

2.1. Рiвень знань студентiв з гуманiтарно'i та соц1ально-

економiчноi' пiдготовки: 

2.1.1. Успiшно виконанi контрольнi завдання, о/о 

2.1.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання (оцiнки «5» i «4»), о/о 

2.2. Рiвень знань студентiв з природничо-науково'i 

( фундаментально'�) пiдготовки: 

2.2.1. Успiшно виконанi контрольнi завдання, о/о 

2.2.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання (оцiнки «5» i «4»), о/о 

2.3. Рiвень знань студентiв зi спецiальноi· (фахово'i) пiдготовки: 

2.3 .1. У спiшно виконанi контрольнi завдання, о/о 

2.3.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання (оцiнки «5» i «4»), о/о 

3. Органiзацiя науковоi· роботи

3 .1. Наявнiсть у структурi навчального закладу наукових 

пiдроздiлiв 

3.2. Участь студентiв у науковiй роботi (наукова робота на 

кафедрах та в лабораторiях, участь в наукових конференцiях, 

конкурсах, виставках, профiльних олiмпiадах тощо) 

Голова експертноi' кoмicii': 

доктор педагогiчних наук, професор, 

завiдувач кафедри початковоi' освiти Черкаського 

· Голова кoмicii" � �-?И?Р✓-

Значення Фактич-
Вiдхилення 

показни- не 
фактичного 

значения 
ка рначення 

(нормати 
показника 

показни-
вiд норма-

ву) ка 
тивного 

100 100 -

100 100 -

100 100 -

90 100 +10

50 78,6 + 28,6

не передбачено 

90 навчальним планом 

50 

90 100 + 10

50 66,1 +16,1

+ + -

+ + -

В.П. Шпак 








