
!|кс{!нРтнн в|4сн+вк!{
черговот акредитац|йно? експертизи п|дготовки фах|вц!в

напря1\,1у п|дготов ки 6.Ф20205 0б разотво р че м и стецтво * 
,

спец1альност| 7 .02020501 Фбразотворче п,[истецтво (за видами)*
[алузь знань : 0202 1!1истецтво

у {(1рово{радському дер)каБЁФ!т[} педагог1 нно1у1у ун|верситет| |мен1
Болодимира Бинни1{енка

о:*-^-:_--^

зак.]1ад1в 1

профес|йних
!кра|ни в1д 9 серпня 20$1'р. ]\гц 978 та Ёаказу шт|н|стерства осв|ти | науки
}кра!ни <[{ро т1роведення акредитац|йно| експертизи>> в|д |6 иервня 201'6

|-,.!-!-!/ -року .,\9155о-л 3 |у[€1Ф1Ф проведен}|'1 чергово1 акредитац|ино| експертизи
п|дготовки бакатавр|в 3а напрямом п|дготовки 6.020205 Фбразотворче
Р!!4сте;!тво*, сшешц1ад!ст!в сцетц|адьност! 7.02020501 Фбразотворче
мистецтво (за видапли)* у 1{|ровощадському дер}кавному пе!агог|нному
ун|верситет! |штен| Болодимира Бинниченка експертна ком|с|я у склад|:

докторай.[{.фагоманова,
педагог!нних наук, професора' голови
ком|с|?;

Резн|ченка йиколи |вановича _ зав|дувана кафедри теор|| | методики
декооативно-поикдадного мистет1тва
та щаф|ки !ерэкавного закладу
<<|1|вденноукра?нський нац|ональний
педагог!чний ун1верситет |мен!
!{.{.9тпинського)>, кандидата
педагог!енр1х нэук, 

']Ф{1+^Ё?3-

провела у строк з 21нервня ло 23 червня 2016року вк.тт1очно безпосередньо в
!{|ровощадському дерх{авному педагог|нному ун|верситет! |мен| Болодимира
Бинниченка (да''1 кш[у !м. Б.3инниченка) чергову акредитац|йну
експертизу навча.1ьного закладу щодо надання осв|тн|х пос.;1тг, пов'язаних з
п1дготовкото бакалавр|в 3а напрямом п|дготовки 6.020205 0бразотворче
:тяистешцтво*-. сшец!ал!ст1в спец|альностЁ 7.$202$5$| Фбразотворче
мистецтво (за видами)*. Ёкспертне оц|нтовання зд!йснтоватося за такими
напрямами:

[олова ком1с||



1 ?*ге в1!!4: ч4!ъ4х!.'т.двъ;;]!.г'-:!'4! +Ё;,:ч,'}:-3ъ -':*ц4э г! ! цпг4 24з н+ н!_,д. +4дФё,!ц!!.! дээЁэ.д]-!!Рд|ьдц!дъ.! +!!!д-]|-,!!- !!9-ц !Ф,1пдячдч €-'!ъз;д-з;д!;,

напряму п1дготовкп 6.020205 Фбразотворче мистецтво* та
спец|альност! 7.о2о20501 Фбразотворче мистецтво (за видами)*

}(ровощ адський дерх{авний педагог1чний ун!верситет 1мен| Б олодимира
Ёинниченка - цс вищгтй навча.ьнлй зало;гад [! р|вття акредитацт'! (сергпа;флка;п
€ер[я Рд - ||/ ]\19125423в в]ё 15 червня 2012 року), який зд|йснтое п!дготовку
фах!вт{!в за стуценево}о системо}о осв|ти бакашавр - спет{!аш|ст _ маг|стр.

9становчим документом в кшгу |м.Б.Бинниченка с (татут (!атпа

професор
?-!-'та + п|1а.:;1':.ь^. []!ттдт:э1в.т:> /(эп]а .4| \!'о 4?5'9АР о|А !о п6 ?л /!\ тя "."!* *^.!! !,'!п:! _. 

'!

не? (Ёакази мон 9кра?ни щодо звуженн'т провад)кення осв!тньо? д|яльност|
]''|ё40&л в!ё 12.03.2о16, ]х|р551л в!ё 24.03.201б та перерозпод|лу л|цензованого
обсяц ]ч[р 1709л в!0 28.07.2015) !н|верситету надано право п|дготовки
бакалавр|в, спец|ал|ст|в, маг!стр|в |з загальништ л|цензованим обсягом - 5591
особа, з яких на денн!й форп:1 навчання 3'''54 особи, в т.ч. 245
переп|дготовка спец|ал|ст!в; на заочн|й форм| навчанн'т - 24з7, в т.ч. 275 -
переп!.дготовка спец!ац!ст1в; п!.лвитт{ення квал!ф1кац!? за ттро|ра]!{а]\,[и

вдоскон€!г|енн'{ волод|ння англ1йськото мово1о; п|двищення квал|ф|кац1! за
прощамами вдоскон€|.шення волод1ння н!мецько}о мовото; п|дготовки до вступу
у вищ| навча-т1ьн1 заклади щомадян 

_}ща|ни.

3агальна к|льк|сть л|цензованих напрям|в та спец|альностей денно?
&пэ':т",т-я -;{2Ртт,ят]!.тс 1< /- ---;сп! эа {-)Р !.!6.,,'-^,*,-' 11 ,,(1114т1]26]'-*т, _ ?1
т1*'Р!!'!!';" !!(!|5'!й]_::-:)! - .'-; \й |1-;!ь.'!у! '!!1'у";!!:с- !-'! 1\9!--!._а.]-[а]-<р1') _ /- /: {.'..\_:;тц-аа)1']'||).? _ 23,

<<1\:|аг|стр', - 24), заочнот форми навчанн'1 - 67 (в тому числ| за ФР <<бакалавр>> -
26, <<(пец|ал|ст> - 21: <<йаг|стр>> - 20), переп|дготовки спец|ал1ст|в - 18.

в кдпу ]м.3.Бинниченка е денна та заочна форми навчанн'{. 1акохс
особи з вищо}о осв|тото здобува1оть !нтшу спец|а-пьн|сть на основ1 здобутого
ран!тше осв|тньо-квал|ф1кац|йного р|вня <<спец1ал|ст>> (переп1дготовка
спец1ал|ст|в).

-?атадьний контингент студент!в стано}, на 0] .06.2$16р. складас 4414
ос|б, з яких навчатоться ъта денн1й форм1 - з239' заочн|й _ 950, екстернат| - 27,
отриму!оть п|слядипломну осв|ту -198 ос|б.

Б 9н|верситет] працк)е 8 факультет|в (1ноземних мов, |стор1{ та права,
мистецький, природничо-геощаф1нний, педагог|ки та психолог|?, ф|зико-
]ъя*?Р1ц_я9'г!-;ттнт;т-} г]ъ! ттт.т-+;ъгтъ РЁ;Ё]{:^:Ря1{т; с &! тт.'ъ ц;-":-!]' .та .!-\;*-;4 п|.-.;р--'я\ ттдцтп!-.19!!1?!9::\ \\\!|у|) т1э,:д=1!!\'1 \, Ё!!.+-\'Ё.;!-!!_1;-!: {|!!1*!!1;*;! |! !(а :!!';'!-':_л{?!|!|,;:а*}А}э ц|;!'1;-Р

довуз|всько| п|дготовки та33 фахов| кафедри.
Бахсливото ск]1адово1о д|яльност| 9н|верситету с асп|рантура з |4

спец1альностей та докторантура |з 5 спец1альностей. 9сп|тпно прац}0|оть 2
спец|ал!зовай Бчен1 ради 1з захисту кандидатських дисертац|й |з з

з|-олова ком]с!|



ч!:у!+!!:_! !||!!1-, у 1 у!1.

3апорукото усп|ху ступенево| п!дготовки фах|вц|в е колектив
висококвал1ф|кованих науково-педагог|чних прац1вник|в.

|{|дготовку фах|вц1в напряму п|дготовки 6.020205' Фбразотворче
мистецтво* та спец|а_гльност! 7.0202050| Фбразотворче мистецтво (за
...-.::-..---= -::\* - *:-"-__-*_--_ __- 1 - *-_-__ -г'- -'Б\4дам|и)' 33{1и€Ё1Ф1Ф?Б каФедрР1: ооразотворчого |т1Ё€[€{1Б€[ та д}1зай1ну
(випускова кафедра); педагог1ки; психолог|| та викладач| |нтших кафедр як|
забезпечутоть викладання туман!талцих | сотт|ашьно-економ|чних дисцигьш!ц.

Ёа мистещькому факультет| отворене худох{ньо_щаф|чне в|дд|лення яке
забезпечуе орган]зац|то осв|тнього процесу. [уАохсньо_щаф|нне в|дд|лення
!у1истецького факультету утворене на баз| спец|а-г:ьност] "Фбразотворче та
декоративно-прик.]1адне мистецтво'', яка була в1дкрита 1 розвинута на
пепагог!.тно}ду фак.-г-цьтет!- 1988 оок./ на педагог|чно};гу А'-',-.-.-!;:!'дэ!!'!1 1!!!'!у1; '*'э!\'у]1'1!!!. 

' ' " '1!;+з1 
!'!|-!!!.9.1?1'} шэ1\'у]1'[.-!1

1{|ровоградського дер)кавного педагог|чного |нстицту |м. Ф.€. |!утшк1на при
сшец|альност| "|{очаткове навчання'' 6ула в|дкрита спец|ал1зац|я
"Фбразотворче мистецтво''. |999 року проходить роз111ирення напрямк|в
п1дготовки фах1вц1в, | "Фбразотворче мистецтво'' |з розряду спец1ал|зац!]
ста€ саь.яост|;'!но:о спец!атьн!ст'.о. А з 200! року до не1 пр]{сднусться
спец|а_гл|зацтя "[изайн" й утвортоеться випускова кафедра образотворчого
мистецтва та ду1зайну, яку очолив кандидат {1едагог|чних наук' професор
-}!еон|д Б !кторович Бабенко.

|{|дготовка фах|вц|в гагуз! знань о202 йистецтво за ФР <<бакалавр> |з
-!-----**___ 

.' {.^!\4с,! !ъ/_: - __*-_-__--- _.'- ;'\-тлпна[[ря1иу ллпд1'0'['0Бк1п о.ш^41'^ё!'э \'оразотворче мистецтво-' за 1/!|_:-

<спец|ал1ст> з| спец!альност! 7.02020501 Фбразотворче мистецтво (за
видамц)* в|лбуваеться в!лпов1дно до д|хочо| д|ттенз11 (сер|-я Ав, ]&636808 в!д
0.о6.20|5р.) та сертиф|кат|в (Ё[-|1 ш9 |2485з7 та ЁА_111 ]\гр |24855з в|д
2|.09.2011р.) терм|н д|| яких зак|нтуеться 01 .07.2$6р.

Б|дпов|дно до л1ценз|| й!н[стерства осв|ти ! науки !кра|ни
л!цензований обсяг п|дготовки за напрямом п|дготовки 6.020205
Фбраэ+творче в.:истецтв+* складал+ по 60 ос!б деннс? та заочн+| форг"т
навчання, 3& спец!альн!стпо 7$202о5ш Фбразотворче мистецтво (за
видами)* по 54 осо6и на денн|й та заочн|й формах. 3г!дно нак€ву мон
9кра!ни ]\гр403 в|д |2.03.20|6р. щодо звуження шровад)1(ен}1'{ осв|тньо]
д|яльност|, а саме змен{1]енн'{ л|цензованого обсяц п!дготовки фах|вц|в
ск,1адае за напря]}1ом п!дготовк?1 6.о2Ф2в5 Фбразотворче плпстецтво* 30 ос|б
денно| та з0 ос|б заочно] фор' навчання. 3| спец|альност| 7"о202о50|
Фбразотворче мистецтво {за видаци)* 40 денно? форми навчанця та 10
заочно| форми навчанн'{.

Ёкспертпна
Ёа п|дстав| розглящ/ основних установчутх та ре€сщац|йних документ|в

9н|верситету, л1ценз|й та сертиф|кат|в про акредитац!то, наданих матер|а-гт|в
тя а1'р1-!дт]т: с ?\гя п|-|_]'ът.,ъ л'г4!-!\/ /|гт114'|п|!!!!!'! 

нч.'--|!ц!!9! 
9 ч!ф!д, ъ'1Р!!в

експертна ком|с|я д|йтшла висновку'
[олова ком!с!|

р Р}1]-]'к/9 д\Ё{!д-'



!}с!!{}Ртд !т!с)тЁ.-;''!с'г! Р!тэ:':*:':т'тз4тт*т*т.'.}т-.\ ттду'!жяРЁт,ът"/'! ттдттят'г'т-{.'''г'..' .':'!*^.......-.--.,ь.ч!![-.!.!! 7+!'д-|дц!!цч

|мен| Болодимира винниченка' € достов|рними, в|дшов!датоть нормативам
1!{|н|стерства освтти та науки 9кра!ни й св|днать про мох(лив|сть черговот
акредитац|т п|дготовки бакалавр|в за напрямом п!дгот1эвки б.020205
Фбразотворче мистецтво*, сшец!ал!ст!в спец!альност; 7.о2020501
Фбразотворч€ впистецтво (за видавпп)*.

{ля заггулення до навчанн'{ кафедрою образотворчого мистецтва та
дизайну проводиться профор|ентац|йна робота' яка сшрямована на ви'твлення
т€|пановитих, обдарованих д|тей та заохочення ]х до вивчення дисципл|н
гт6:':яаг'.-'4^|?1т.]^т-г\' тэятт?'|<тт1дт1\/ .гя 

-яЁ!{-тят;т.',<т Ёгя т:ягт'ъ=.,| -!-*^_*.*', 6' {,7{\''{\1ууу!+з9

Фбразотворче мистецтво* й в под.}ль1]1о}{у навчанн1 на спец|альност1
7 .02020501 Фбразотворче 1}1истецтво (за видами)*.

}{а як|сть набору вплива1оть систематичн| контакти кафедри з
пров|дними заг€}пьноосв1тн!ми 1школами м1ста, худо)кн!ми 1школами та
позашк|лБЁй!у[й 3акладами !у|;ста та област|. Ё|дпов!дн1 за;<лади .у[а}оть 1_{1ирок1

мох(ливост| ор|снтувати та закр|п]1|овати нахил | баэкання утн|в до навчання
за на|!ряптом п!дготовки б-020205 Фбпазотвооче Р!цстецтво* та згодом ная---__ _ --.а
спец!альн0ст1 7.02020501 Фбразотворче мистецтво (за видами)*.

9 рамках доун|верситетсько? п|дготовки прац1о1оть п|дготовн1 курси, на
яких аб|тур|снти ознайомл}о}оться з основами рисунку, живопису,
образотворчот щамоти' а тако)к з побудовото р!зних геометричних т1л тощо.

!{а$ептэя ;ъ6-:'ъяэотр{ъ'!'!т;3ъг.:'! }'т:.|'гдтт.ге4 'г4 тт-';:ат}тэ-.л 
'ттт! тт-;'ъ г.*]--^'..ис эд\_!+ть;_1н!! '-"-'у{,,ц | !'!-]н д'--! ч !т!''.- д1-ч! ос. |.; дЁ1э.:1}'!д-1, !.!'_|!!;д,-!-ч !!!!Ё1!Р.зцг'-'е 5

1{|ровощадським обласним |нститутом п|слядипломно! педагог|чно| осв|ти
!штен| Басиля €ухомлинського. Розроблена ! впровац)кена прощама роботи з
вчителями та )д{нями дозволила досягти високих результат1в на ол1мп1адах
останн1х рок|в.

[1ост1йно в|дбуватоться вистпи професор1в, пров;дних доцент|в та
представник!в кафедри образотворчого мистецтва та дизайну на обласному
!эад|о та телебаченн!. Регулярното с участь викда.дач|в факультету у хур;
Ресгубл|канського конкурсу '''Бвитель року'' з образотворчого мистецтва; у
хур| 1| | 111 етап1в обласно] предметно? ол|мп|ади з образотворчого та
декоративно-прик.]1адного мистецтва. Бикладанами кафедри систематично
проводяться в1дкрит1 сем|нари, майстер-к]1аси для кер|вник|в цртк1в
пди^паттяош..-пп|д!.п*пц^г.\пятя.тА!!!пРэ!{!т-тгъозъ:.т^.+п,^тигъ?^6.,.-!?*-*^,'

7-\ъ'!|-|-]Рц1!!!:ду !:у!!!!!ддп!-1.9-]!.!Ё'дь!!'ц!!э.;.!\!Р;*;;_1:--;![.;сэд!зьгъс|ч9]|('!;!. .-!.;!!!Р\'|'с!д!-'Ё.-€:"::1:!

на худо)кньо-щаф|ннопгу в|дд|ленн| мистецького руху (А|!А-Рк1мА)
сприя€
мистецтва, з'ш1ученн'{ тапановитих д!тей та

та декоративно-прик]1адного
молод1 до п|дготовки !х, як

попу]1'{ри3ац11 образотворчого

майбутн|х аб|тур1ент|в факультету. |{ротягом року в!дбуваеться орган!зац|я

Ф..]1. 111евнток[олова ком|с{|



Ёт-дгтяРлтс :"т;ъ6!т ст'.;тт+тдт!, р (-_\6ттяс:д'}ъя\/ ]\/тт.|*'т:'ть..'!1\дт!,' ъяч,,ад'| ():6тта'-'.:]?,т ';'4.'/т.!\Р;т;ц!!!1ц!!1!_ ь,д,;+у1!!1Ф ! \-,{-']!$ъ2!!ч!!1, :ъ'Ё*1-'_,д1*!!9!'!т1, !?1'з*', -!;1;,:#-!-!!! Ёс|'г\{'о!:1

б|бл|отец1 |мен| д.|. {их<евського та |нтших виставкових з€штах м|ста та

("|[роблема худох{ньо-естетичного
сприйняття на су{асному етаг|!", '-,{осягнення педагог1чнот науки - в
образотворчу практику |-|-1коли'' то|цо); зд1йснення культурно-виставково| та
пр0св|тницькот д|яльност1; створення виставок вик,1адач|в кафедри
(лект{!йно-огля.дового зп'ц!стР) ,для д!тей, п!дл!тк|в та доросдих; обладнання на
факультет! профес1йних майстерень з мето}о створенн'{' умов д'|я
т€!||ановитих автор[в, виконавц|в; з€}'{у{ення учн1в на очно_заочн| курси та
г{асть вик.]1адач|в факультету у |х робот|; п|дготовка та випуск буклет|в про
спец|а_гтьност| факультету з пода.,!ь1пим !х розповс}од)кенн'{м все це спри'те
с'гя6!';тьт:,_'т'дъ; тза6;-...ъъл ,6!'гч.'тс!г-;'г!',в -;{: т'4ецяцдс 2* 'баптят^в4*.^.тл
спец|'}льн|стто.

Фортшування контингенту студент|в забезшечусться сп|льними
зусиллями кафедр факультету на основ1 взасмозв'язку з в|дд|лами та
закладами осв|ти, ур1зноман1тненням ф'р' | метод|в профор!ентащ|йно|

роботи в|д |ндив|щ_ально{ прац1 викладат|в 3 }чнями' Б1[Ё1€.]].{]у1Р1 до
орган|зованих заход|в в 1шкодах, в!дд1лах осв|ти та ун1верситет!.

!еканатоъл }1истецького факультету та фаховиъли кафедраъли
проводяться заходи щодо адаптац1? та збере)кенн'т контингенту студент|в.
Розроблена система проведення консультац|й, колокв|ум1в, |ндив|дуальних
занять з прощамних дисципл|н. Ёа зас|даннях ради факультету | кафедр
анал|зулоться р1вень усп|тпност!, т1ру1чу\11и та 11].тш{хи усунен}#1 яедостатньо|
тт!пггът:ър-тгт; -!_т|!'!4!.{т-;т'у гт-.-.;тэтт'г!е Р-._лэ"ъя.г;-.:'ъ+ъдт;9т,4яд*я{.'-'.- гпт./п пплв^пт'т.-<1!д;{! 9 д !'ц!'-!! '*'1|-н!1т!!!.1 '- !'д\!д: ! !=. д\'н4 ! 1*;Р.;11!'!Р! с]'гъс'д![ь':!'!!-!!1-4 ! Р/у!! !;!-;сЁ{]д!!! 1ь!.я:

виховна робота з| студентами цер|шого року навчанн'1 ' яка направле\1а на
адаптац1то студент|в до навчання у вуз1. Аля стулент|в-пер1покурсник|в
вик.]|адача11у1и проводиться 0знайомленн'1 |з сутасними тенденц|ями у вищ|й
осв|т|. [оловну роль при цьому в|д1щатоть куратори академ|чних фуп та 1нтш|

викладач|, п|о зд1йснтототь додатков| копсутьтац1?, розробля1оть та нада}0ть
студентам методичн{ матер|али, зд!йснтототь в|дв|дування цртожитк|в тощо.

[1ертшовергова х7в3-г& тт9ид!ляеться робот! цо сшря}4увацн}о студент!в 5-
го курсу на под€!"ль1ше працевла1птуванн'1 у сфер| педагог|нно| або науково?
д|яльност|. €туденти стар1ших курс|в ма}оть мох<лив|сть навчання за
|ндив|дуа_гльно}о формото. Бадання таких мо)кливостей студента1у1 грунтуеться
на |снуточ1й законодавн|й баз|.

}1г:'.дярття ттЁ:тт|я] ттттят:!р о''^д+'!' ;-:с[г!тс?;!'!!!'!^ ;.']+!!!ц *,;*1_{!?*[!Б}|Ф!?! 1.;39д+^ЁФ !-!!4?{)/ спец:альн1!х !()*/!{!Б,

спрямованих на роз1ширення мох{.]1ивостей працевла1штуванн'{ вигускник!в
п|сля отримання диплому БЁ3. |{ро достатн|сть зусиль' св|двить значний
в1дсоток тих ос|б, як| п|сля ощиманн'т диплому бакалавра, продовх{у|оть
навчанн'{ за осв|тньо-ква_гл| ф|кац|йним р|внепл сшец|а-г:| ст, маг|стр.

т7 \.9&кс7]ер7пна к0л|.с 1я о.ъ1|'|^||а вшсно вк.в :
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за спец!альн!стго 7.0202о5$10бразотворче мистецтво?ъ' спец|ал|ст|в
Фбразотворче мистецтва (за видами)* общунтована пощебо1о рег1ону у
висококвал|ф|кованих кадрах як наукового' так ! прикладного спряштуванн'{.
2. 1{афедра образотворчого мистецтва та дизайну зд|йснтое ефективну
роботу щодо форштування та позитивно] динап:|ки зм|н контингенту
студент|в.
з. !окументи, тт{о забезпечук)ть правов; основ}{ д!яльност| кдшу !м.
Б.Бинниченка' е достов|рними, в|дпов|датоть р{овам акредитац|| та св|днать
про мо)к]1ив|сть п|дготовки бакалавр!в за цапряп{ом пйготовки 6.020205
Фбразотв0рче мистецтво*, спец!ал|ст1в за спец|альн!стго 1.0202050\
0бразотворче мистецтва (за видами)*.

1 (!+гя';!"я!!!!Ё!!4 '!'' [|я+|-; я пв-в!+_|_!д'г,}п!,|'-!!дд тябдт-'тдв:е!|Ёд<' в|'}Р!!'} п!-|-!д}!-!.}9.ууд *'д!-.4ч!!!! ддф' Ё*'.1-..--- !9.+дФ;_1-!-..'* .'*|_'*.эЁ!*-+---!--= адфв=,й'Бй-Ё:-': т

процесу

ф6у3ц! 2 ..! - ц4этто т! ш^-Ё!тяу{ът!цг}т.г| ттт!]_!'тдлт,, Ё! Р!т-чг.-*..-'.'! тт.!т-т..-|}'.т..'у-Р| са.1!.эс-.ц!-Ё ;!<!;''!с.''[-}!1'ь;-|1!'!:^ч{_'!]|]'ц-!]'# !+'1-;ч€{,, Ё 1'._|1-;-.-;!э1-'1 Р4д'ч5г\'\'1';!'

дерх{авному ун|верситет| |мен! Болодиштира Бинниченка зд|йснтоеться у
в|дпов|дност| з вимогами | поло:кенн'{ми нормативно-правових док-умент|в:
3акону 9кра!ни .|{ро осв|ту), 3акону 9кра!ни <|{ро вищу осв|ту>,
|{остановами 1{аб|нету й|н|стр|в 9кра!ни' наказами та листами й|н1стерства
осв|ти та !{ауки -;кра{ни, {татутоп: кд1у, Ё6!(83?!у1й ректора. [щуктурн!
п|дрозд|ли ($19 керу|оться матер|ы|ами, що м!стяться в <<[{оложенн| про
орган|зац1то осв!тнього цоот{есу в !{|ровощадськощу дер}кавному ун!верситет!
|метт| Болодимира Бинниченка)>' яке затверджусться Бченото радо1о
ун1верситету щороку.

Фсобливост| орган|зац|{ навч€}г!ьного процесу в кдшш!у |мен|
Б. Бинниченка пов'язан| з реал|зац|сто мети та основних завдань
гвпп!нтегт'ъятт':"| -!ь:пя|ц:д' п!1'р_1,!!!!+нт]с си{}.'г! ,-'|п!-!':.т.\]]ц.!,! $.яъг{п',!' !!!'н'*'д!! !уд у9]+д! -' !\нс.!!!.!" л1!;-!\!Ё'!!]+!!т;_!/_! _-г\'\'9|! !!!д|'ц]!'ь;Ёл!.-!'! {|;с:':!Ё[]!!. |

забезпеченн'{ на ц|й основ| конкурентоспромох<ност! випускни:с|в та
прести)!ч. укра?нсько] осв!ти у св|товому осв|тньо1шу простор|.

[1апрям п!дготовки 6.020205 Фбразотворче мистецтво* та
спец;альност! 7.0202о5м Фбразотворче мистецтво (за видапли)*
забезпечен| д|тониг,ти г€|лузевими стандартами вищо[ осв|ти 1т1|н!стерства
осв|ти | науки 9ща|ни. 3м|ст п|дготовки фах|вця в1дпов1дае державним
вимогам' пощебам ринку прац| та |нтелекту,|пьнит!т запитам особистост!,
дозв0ляе розв'язувату| |т|1тання безперервност|, посл|довност| та ступенево?
п|дготовки бака-гдавр1в, спец|а-тт|ст|в та маг|стр!в вищо? осв!ти.

Ёа основ| гащзевих стандарт|в в ун|верситет| розроблен] навчальн]
шлани п|дготовки бакалавра та спец|а_гл|ста. Ёавчальний план визначае

! 
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форми проведення занять та. ?х обсяг, ву1ди контро]1|о знань' щаф|к
навч€ш1ьного процесу. в ц!лому у навч€}дьних планах реал|зован| принципи
ц|л1сност|, лог|чно? посл!довност|, комплексност|, по€днан;я теоретичних
поло)кень 1з формуванням практичних навичок, цман|зац|? осв|ти; зроблено
наголос на розвитку самост|йно| роботи студент1в. {}от! Ёавча|льн| плани
пост!йно удоскона.]1|о}оться методи1{ними радаш{и факультету та вищ/сково}о
кафедрото в|дпов|дно .цо потреб навчання.

,(исципл|ни у навчаг1ьнощ/ план| напря1\[у п!дготовки 6.о20205
Фбразотворче штистецтво*, набору 201'2 Рок}, зщупован| за 3 циклами: цик]1
цман|тарнот та соц|ально-економ|чно| п|дготовки' цик.]1 фундаментально?,
природнино-науково| п1дготовки та цикл профес|йно? та практичнот
:т!пгптг':витд ?я*;ъ'. : 1/ тт[съъ'х; т:4Р:;1;т[{!4'!ъ;гт'/ тттт4Ёг! г -а'+!о-тяРт;' т;4'|.гтява .. '.г]#!11;{! ц |!'9!|+!:. д 9!д1_!''д! / :{с"-'::я'" ддФ5 1Ф1!111'!].:, !.]!+п! -- 

'сР!с!!!1Ё!э.а 
_д.-]11-.!!1Ёй; 

/ ;1'с!!!!

перевах{ас образотворчий напрямок.
3а напрямом п|дготовки 6.020205 Фбразотворче 1}|истецтво* (осв|тн|й

р!вень "бака_гтавр") на нормативну частину в!дведено 2о2,5 кредит|в, |з яких
на цикл цман|тарнот та соц|а-гльно-економ1чно| п|дготовки _ |8 кредит|в, на
цикл фундамснтально?' природничо-науково| п|дготовк:*\ _ 3 щедити' та на
цикл профес1йнот та практично| п|дготовки - 181,5 кредит|в.

8ар!ативна частина становить 29 кредит!в, !з них дист{ипл|ни за
вибором внз _ 16 кредит|в та дисципл|нугза виборошт студента - 13 кредит|в.
Биконання2 курсових роб|т ск.}1ада€ 4 кредити.

11рактинна п|дготовка бакалавр|в ск]1адаеться з 2 вид1в практик:
навч€}пьна худох{ньо-творча практика "|[ленер'' - 15 кредит!в, та виробнина
тт!1ат"ттхт4 бу9 *Ё1!!-]л!тт44 а.^..;!-1 *1-ц:^:-!-!3{19!-,-!г!=т:'*, тт*4Ё-тт'гх/ с 2ауватсу!днц!\ ! |!!!-+, -'!!\ц !!.!;,!г|]=! Ф-с !9|*'ц!-!]в-!]-!!'д€! 9! ]'1!-!у 1!Р4г!! 1зк} Б 36;"х!!<1]],.!-4.

соц!а_г|ьного спрямуванн'| - 4,5 кредит|в та виробничу практику у тшкол| _ 9
кредит1в. |!|дготовка бакалавр1в завер1шусться дер}кавно}о атестац|то _ 4,5
кредит1в, |з них оглядов| лекц|] _ 1,5 кредита' комплексний екзамен з
педагог|ки, психолог|| та методики худох{нього навча11ня - 1,5 кредита та
захист квал|ф1кац|йно? роботи з теор1т та практитси образотворчого мистецтва
_ 1,5 кредита.

у 20|5 ротт! в!дцовтдно до ви}4ог 3акону 9кра!ни,.11ро вицг\,/ осв!ту> та
1нтших нормативно-розпорядчих документ1в йФЁ 9кра!ни було впроваджено
новий навч€ш1ьний план'для п|дготовки фах|вц|в з| спец|а-гтьност| 6.020205
Фбразотворче мистецтво* для набору на пер1ший курс навчання.

,{исципл|ни навч€ш1ьному план| спец|альност| 7.02о205о1
Фбраэ+тв0Р!-:е в!нстецт*о {эа *идаг+и)* предстаР.;}+^Ё! ;: 2 т{гтклах: д:+сц;апл!н;а
соц|ально-цман1тарно? п|дготовки та дисципл|ни профес|йно| ! практичнот
п|дготовки. 9 навчаг!ьний план тако)к вклточено вар|ативщ. част||ну, яка за
зм|стом мас перев€пкно сг{рямован|сть на спец|ал1зац|то дизайн.

з спец|альност| 7.02020501 Фбразотворче мистецтво (за видами)*
(осв|тньо-кв:ьл1ф1кац|йтнртй] р|вень "спец1ат|ст'')

.1

на н(}рп,1ат''.1вну частР1ну

б.л. []евтпок
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в:+д!лено 27,-{ кред;;т!в' 8ар!атгтвна- част1{на стансв;ать ! 7 кред:.:т!в' !з нрт;<

виб|р блоку дисципл1н за додатково}о спец|альн|стто/спец|ал|зац|е:о - |2
кредит|в 1 дисципл|н в|льного вибору студента - 5 кредит|в. |{рактичното

курсово? роботи ск.]1адае 2 кредити. |1|дготовка спец|ал|ст|в завер1шуеться
дер)кавно}о атестац|*о - 3 кредити, !з них дср)кавний ква-;т|ф|кац|йний

- 1,5 кредита та захист квал|ф1кац|йно? роботи _ 1,5 кредита.
Ёа основ! нормативних чавча_]тьних програ}т, схва_ттених Ёауково-

методично}о ком1с|ето з напрямку вищо? осв1ти за профес|йним
спрямуванням в кд[гу розроблено власн| робоч1 прощаш1и вс1х дисципл1н
навч€!^пьного плану, як| корегу}оться з урахуванням к|лькост| годин ъ|а дану
дисципл!ну. Робои| прощами з ус|х дисципл|н, навчапьних та виробнитих
тт?\ятгттяи ?с'тРд?ътт1;,-./т!1.г!сб в4 тт."ъэ+т[-1/ ц4вшяпЁш'ъг/\ !-!/''?-./ ']о,}нтя 

-дт'д-6а*4итт_1!нс!д-!!!дъ ]ц4д9н;+_,д|_} \'' \цу'1 1!!. дд.-' д!. .'._, 1|!]д 1Ф'!Ф!!'!.-, Р.-'д._; 1 '!л|| 
!!!у!д-\'св]'!!_.-;1-э

виконання студентами системи та !ндив|дуальних завдань' зв|т|в,
контрольних роб|т тощо.

3аняття проводяться в форм| лекц|йних' практичних' сем|нарських та
лабораторних роб|т. |{|льк1сть аудиторних зан'гть на ти)кдень в|дпов|дас

робонотиу навча.]|БЁФ}т[} плану. Робоч1 навч€ш1ьн| плани п1дготовки фах|вц|в 1

робон1 прощами викону[оться в повно]шу обсяз|. Бикладан| матоть
1нцив|цуальн1 цла-ни. в яких зацдановаца ца-вч3льна. на-вч.ш!ьно-методичца-.

екзамен

науково-досл|дна, орган|зац1йно-методична' виховна та |нтп| виду1 роб|т.
€ередне навч€|пьне навантах{ення викладаи|в на кафедр| образотворчого
мистецтва та дизаиъ\у в 2015-2016 н.р. складае 596 годин
наванта)кення.

Рг,-ят"пг..-тъ- эя ч-с|с'гр:^ъ ттръ-тт!т? пп4т_,ттятт-тя-{ .-''!*'*.^-'ттх-{ :.

занять зд|йснлототь декан факультету, його заступник з навч€|шьно| роботи 1

зав|духон| кафедрами 11]]пяхом в|дв|дування поточних та в|дкр|1ту1х 3анять
викладан|в. €тан реал|зац|? вс1х план|в оистематично заслухову€ться на
зас|даннях кафедри. 3агальний контроль за орган|зац|ето д|яльност| |

управл1ння навчЁ|льно-виховни]\,1 процесом здйснтоеться за дттоним
полох{енн'1м про систещ/ контрод1о.

Рикдадач! кафелри образотворчого мистецтва та. дизайну д]1я ц|дготовк;д
майбрн|х )д{ител|в образотворчого 1!{истецтва використову}оть комп'тотерн| та
щ/льтимед|йн| технолог||. Ёавчання сцдент|в проводиться у комп'тотерних

ун1верситету, як| ма}оть сг{асне апФатне та прощамнелаборатор|ях
забезпечення. Бпровадя<енн'т |нформац|йних технолог|й сприяс п|двищентпо
якост! п!дготсвк:.: фах!вц!в, с|4сте}.,!ат!.тчно|..т за€в.о€нн}о навчацьного }4атер!н1;'
встановленн}о зворотного зв'язщг з коя{ним сцдентом на визначених етапах
навчання, п|двищенн}о мотивац|! уласник|в навч€ш1ьно-виховного процесу,
ш|двищення в[дпов|дальност1 студента за результати навч€штьно} дйльност|.

€туленти ощишгу[оть можлив|сть зм|нтовати щаектор1то навчанн'{
завдякР1 робо'т'| з е.[ектр011ними вар1антамг: ;текц|й. ф повн0}о пт|рото с

[олова ком|с1| Ф.-]1. 1|_1евтпок
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вик.т1адач|в сг{ряп4ована на форпування здатност| студент|в застосовувыти
сг{асн| засоби |нформац|йно-кошгун|кащ|йних технолог!й до роботи з
1нформац|ето та розв'язан1#{ р|зноман|тних навч€!"]1ьних | худохсньо-творч[п(
завдань.

!я кя''Б+'-.'+! г'т6-цз,''ъ-рг'тт{т/ът','! 1\'т,тг'гдттт.[! я ,т^ ''т..яэ+т-"т..т'.л г'гЁ!гъ1'!дттг} Аг:ттгтуууи_эу !!!-,н !1]! {-' 1-.1!.! !9!41'Ф .й |+|1э.]!||!: ч !!-!'у!1!ч тч!!++

студентських проект|в' який пост|йно понов.т1к)еться. |[еред педагог1чно1о
практико}о студенти отрищ1!оть допо|у1|}кний мет0дичний матер|ап на
електронн{о( носих (вар|анти опорних схем урок1в, розгорнен1 конспекти
урок|в, презентац\йнийматер|€1п для урок!в образотворчого мистецтва тощо).

п|дготовц| майбрн!х у+ител|в образотворчого шредставлен0 на вс|х курсах
!{авчання стдент!в, дистаццтй+аий достуд до знань с нев]д|смно!о частино1о

розвитку студента як у навч€}г{ьний, так | по3а:}удиторний час.
Ёа кафедр| шрацтое методш{на копд|с|я' |1а факультет| - факультетська

методична ком|с|я, на зас|даннях яких обговорто}оться та анал|зу1оться:
навчапьн1 прощами, форми орган1зац1? та проведенн'1 р1зних вид|в зан'{ть' тх
гъсл.6тт-;р;ъл'г! #;ътзълт" т1,ът!.г:'!г}ттт.-ъ ?цяш[ т! 'г.'ъ,т../ -;тяз;т! г.ятлг'гт.{т1*гъ!' ,т.^-6г'-.'
',1-/'-'!-']!!д!.!''1-' ! !, |]/уу:'!|д д1-!-.!д ! 
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студент|в' навч€ш|ьно-методичне забезпечення дисципл|н.
Бидавнита д|яльн|сть по навч€ш!ьно-методи11ному забезпеченн}о

навч€|пьного процесу зд!йснтоеться ъ\а основ| щор|чних план|в видання
навчЁ1пьно-методичнот л1тератури в ун|верситет!, як| затверд)кук)ться
ректоро}\1.

Ёавчадьний процес в ц1лошгу |1а |00% забе3печений методи!1но.
3абезпечен!сть про1оамно-1!тетодичнок) докут!{ентац;Фо виб1ркових
навч€}пьних дисцръг{л|н становить юоуо. Р1етодичними матер|с|.лами повн|стто
забезпечен| навчальна та шедагог|нна практика.

Фсновна навчальна л|терацра в достатн|й к|лькост1 предст€}влена в
б!бл1отец1 кд[ту |м. Б. Бинниченка. 1{|льк|сть п|друтник|в 3 р1зних
ц+вш4 п!ш:я!.' п:л4'1;1;ц;;!ц п{1с.г2т-с п пс !.пцт|'цгдшт:.,' дтт.'пдшт!э цд-+бвят7!дц! !ц]!!'д!!!./! *д!:д|-д-4!!!!]1'п д\'!!с1|]-1'! д!'-! п\'!_д!!1д-! члт |, '!!/удЁг!|1й Ё!а!!|;!!гт|}

п!дготовки 6.о2в205 0бразотворче 1}1истецтво* та 7.02020501.
Фбразотворче 1}1истецтво (за видами)* в|дпов|дае встановленим нормам.
€писок фахових пер!одичних видань д.]ш1 напряму пйготовки 6.020205.
0бразотворче мцстецтво* та для спец1альност1 1.02020501. Фбразотворче
р!истецтво (за видами)*, як! е в науков|й б!бл1отец| ун|верситету в|дпов1дае

науковот ! методичнот п|дготовки студент|в образотворно|пощебам
сттетт!2 пьнпст1

!ря студент|в
мистецтво* передбачено проходх{ення пленерно? та педагог|чно] навч€штьнот
практики, як| передбана1оть ознайомленн'т та виконання практикантами
всього спектру роботи спец1ал|ст|в - фах|вц!в образотворчого мистецтва. Бс|

6яэяълуд ппяк'гт'.{к },{гъ.:г'_д:,тй !!т'п0-'11

. г о.л_ 1|[евттюк

напряму п|дготовки 6.020205. Фбразотворче

[олова ком|о1]
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Анал|з наявних матер|€|"д|в щодо орган;зац|?, проведення | результат|в
педагог|чнот практики дозволяе.3робити висновок про н€1лех{ний стан п
забезпечен}{'1. Бимоги до !х зм|сту в|дпов|датоть р|вн}о п!дготовки бака_гтавра
та спец;а_г||ста.

Фсц+в.н| пр!{нц1{пта орган:защт? т]оточнсго | п|дс;+як+вого кс}1трод!с
знань студент!в, !!]Ф навча!оться за програмами осв!тнього р|вня <<бакалавр>>

деннот форми навчання' а такох{ методику переведенн'{ пок€шник!в
академ1вно| усп!ш]ност| студент!в 1{|ровоградського дер)кавного
педагог|чного ун|верситету в !пкалу вст$ висв|тлено в [{олох<енн| про.=
внутр1|!]нк} систему за0езпсчснЁя якост1 осв1тнь01 д1я'1ьност| у
1{|ровощадському дер)кавному педагог|нному ун|верситет| |мен| Болодимира
Бинниченка. Ёазва}{е |1одоження м|стить комцдексну систему оц1нтовання
навч€}г{ьних досягнень студент|в ) яка д|с у 1{|ровощадському державному
шедагог|нному ун|верситет| та передбаиае ус| вутди конщольних заход[в.

1сритер|? оц|нтовання результат|в навча_гтьно? д|яльност| студент|в
закр|плпо}оться в Робоч|й прощам| навчатьно| дисципл|ни окремо для вс|х
р:,т п ! ц '{1_!';'г!'!]'! п!11 / ттг':'ггъ'. ;-т..', г..'* а' п п 1/ п ! ц 
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Результати р|зних фор' контролто рецлярно обговор[о1оться на зас|даннях
кафедри та ради факультету.

Бксперпана ко;ол!с !я ё1йцл:та вцсновк]в :

!/рган|зац|ине та навч!|льно-методичнс за(эезпечення навч€ш1ьно-
виховного процесу з пашряму п!дготовки 6.020205 0бразотворче
ргистех{тво* та сцец|альцост| 7.02020501 Фбразотворче |шист9цтво (за
видашпи)* в1дпов|дае д|тоиим л|ценз|йним умовам. Фсв!тня д1яльн|сть по
п|дготовц| напряР1у п!дготовки 6.о20205 Фбразотворче мшстецтво* та
спецйальност| 1.02020501 0бразотворче мистецтво (за видами)*
в|дпов|дае су{асним вимогам щодо зм|сц п|дготовки фах|вц|в з вищо}о
осв|тотс"

4. }{адоове забезпечення навчально_виховного процесу

|еоретиину та практичну п|дготовку
о.о.о/,оэ \-'0ра3отворче мистецтво'" та
Фбразотворче мистецтво (за видами)*
висококвал|ф|кований пеофесорсько-викладат{ький су.дад вицусково?
кафедри образотворчого мистецтвата дизайну та |нтш] кафедри ун|верситец.
3ага-гтом на кафедр1 образотворчого 1у1истецтва та дизайну прац}ое 11
викладач|в; |з них професор|в _ 1, кандидат|в наук - 5 (доцент!в - 3, стартших
вик.]1адач|в _ 2), стар1пих викладач|в - 3,
рт,ттгтгя;тяц!р ? }{я\/{гг)Б!т;1\я|;т г.г1-/ттэт'{тъдтл0, ! 11' .и;з* !!ц

студент!в напря1шу п|дготовки
спец|альност| ].о2о2о5'$|
забезпенуе сформований

.. ;:
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професорсько'викладацького скдаду кафедри 46 рок|в. (афедру очол}ое
професор' кандидат педагог1чних наук .[{.Б.Бабенко.

3а останн| 5 рок!в науково-педагог|иними прац|вника1\,1и кафедри

дисертащ11:
1. 1-[унг!на о.А. у 201з Роц! зах'|4стт1'!|а дисертац|то ,,Розвиток

хуАоэкньо? осв|ти |{!вдня }кра|ни (друга половина хгх початок хх
стол|ття)'' на здобуття наукового ступеня кандидата педагог|чних наук з|

спец|альност! 13.00.01 _ заг.}пьна педагог!ка та |стор|я педагог|ки.
2. йале>кик }о.м. у 2ош Роц| захистила дисертац|то ,,Розвиток

"'.^*^-'- '.^т ^^^:*-. \/..*^т--: / -^. '-^ уу ^-^-:_^-\'' ^-^а-,^^-
- 

_ _-|---^^__ \-г./__ -------^--, ----! ^^.-

наукового ступен'т кандидата педагог|чних наук з| спец|альност| 13.00.01 -
заг€!пьна педагог|ка та 1стор|я педагог1ки.

3. Фурсикова [.Б. у 201,2 роц| захистила дисертац|то ,,Формуванн'{
готовност| майбутн|х у*ител|в образотворчого мистецтва до заст0сування
комп'1отерно{ щаф|хси" на здобуття наукового сцпеня кандидата
педагог!иних наук з! сшец!альност! 13.00.04 - теор|я ! методика профес1йно|
осв!ти.

€п!вроб|тники кафедри образотворчого мистецтва та дизайну активно
проводять науково-досл|дну д1яльн|сть, результатами яко? е ряд публ|кац|й,
впроваджень' участь у всеукра[нських та м|>кнародних конференц1ях. 3а
останн| 5 рок!в науково-педагог|нними прац|вниками кафедри
<_в6:^'ээг'.т'о!ъ?ъ:!{ъг{ъ в'т;лтд!ттэ с т4 пгдтайшт,' Б|;п1-^ 1 '! ша91'о п! цл_Ёддтл.пт;тт=т;ъ''*'!'нф"*'!!.-'Р д.-'! ч 1!д'!.?!.*ч1+4 !4 А||э.|!'г|' ц!!д.;д=.*; 2-} !-!{эб'!с]'..'!оп{-;_.!.'!!.!:*;дР':_!!_дР1.ъ'

пос|бник|в та 115 наукових праць.
Бикладат| кафедри образотворчого мистецтва та ду|зайщ в|дпов|дно

до нормативних документ|в систе\,1атично проходять п|двищенття
квал|ф|кац1] не р|дтше одного разу упродовж 5 рок|в. Форми п|двищення
квал|ф1кац!? р1зн1: ста)куванн'т, захист кандидатських та докторських
дисертац|й. Ёасл|дком стах{ування е оновлен| та доповнен! прощами
навчаг!ьцих курс!в, методичц! матео!али на дошомоц студентам. а тако)1{

впровад)кення ряду нов|тн|х технолог|й навчанн'{, електронних пос|бник|в,
видан| пос|бники, статт[ у фахових виданнях.

|!оту>кний науково-педагог|нний потенц|атл та стан матер|ально-
техн|чно\ базут створ}ое п|дстави для розвитку сцдентсько? науки. €цденти
}.яа{!ть ?т\-дот\,, т{аР{]2тт1с! !/ 1д9;т-ту{ъРт.'\. !\,'?'!'гт1я'!| чтг] А..л';ктт!гттт..лтгт.т.т- тдя тгяАдт'т.'!!!ф, 119'л!?! . ]'!!_'!!1_ц-2-!',!|\1 ч,' !!!\!+!1_;!1/ !!_ |, г -& г-_ач'уду!.

Ёайб|льтш перспективними для наукових досл|джень студент|в та п|дготовки
ними гцбш!кац|й | квал|ф|кац|йних роб|т е так| напрямки' як:
"Формоутворенн'1 арх|тектурного середови1]]8'', "|{роблеми художньо| осв1ти
9кра!ни'',
мис"1€ц'гва''

"|{роблеми саморе€1л|зац1] майбутн|х вчител1в образотворчого
, " Ёеб-дизайн як об'ект графттного дизайну''.

|олова ком|с|? { 
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под'|пь{1]о| конщактнот системи.. Бс1 викладач; ма}оть в|дпов1дну осв|ц |

п|дготов$, ? тако)к практичний досв|д роботи на виробництв|"та педагог|чнот
д|яльност| у закладах осв|ти р1зних р1вн|в, що дае ?м можлив|сть домагатись у

?сво1и ро0от1 на.т1ежних як1сних показник1в п1дготовки спец1ш11ст1в для
.-: .- -----..-:---5с!1\.]].с1д1б \'|9б! 1 |1|.

Биконання навч€ш1ьного плану нашряму
Фбразотворче м!!стецтво* забезпечу}оть :

ш!дготовки б.020205

1. 1_{икл цман|тарнот та соц|ально-економ|чно? п|дготовки забезпечено
кандидатами наук 91,зо^., |птатними прац|вниками на |00оА.

2. !икл фундаментально?, природничо-науково1 п|дготовки
забезпечено 1штатни}{и прац|вника]у1и ю0%. 3окрема професорами'
ттг\|/'гг\г!я1'!; !]я!.,'!.. '.:я )1 АФА т:я:'п'}пятс\,А1А
;+!-.!\!ууц!1!,! !!|-|) !!_ !д9! !|) |'. 1-,, д\ц!дЁ{!!;+!.!!!!?д!! !!!]'!!1 *{.-.'4!!11ф:':'! 1лФ цт'т/'-

3. !икл профес|йнот та практично? п|дготовки забезпечено 1штатними
прац|вниками |00о^. з них забезпечу[оть викладач| з науковим
ступенем -98о^' з них доктор|в, професор|в _ з4,7 уо.

3иконання навч€}льного плану сшец1а.:тьност! 7.0202050|
Фбразотворче Р1истецтво (за ви[агт!и) * забезпечу}оть :

1. 1Ркл цман!тарно| та соц!ально-еконот\,{|чно! п|дготовки забезшечено
кан.цидатами наук, 1цтатними прац1вниками на 100|о.

^.';,,. 
- ^ ^.", ^., ^ ^," :.,.ц!-.|-.4ъ|.ь|о.4ь]!!|.1-,!\-+]э-

профес|йний р|вень науково-педагог|нних
прац|вник|в,' як| забезпету:оть виконанъ\я навч€}пьних план|в за напрямом

котсно{ з дисципл1н навч€|-шьного плану та навч€|пьних про|рам.
}{авчальний процес за напряппом п!дготовки б.020205 0бразотворче

мистецтво* та спец[альн!стпо 7.о20205$1 0бразотворче мистецтво (за

2. !икл профес|йно| та практично| п!дготовки забезпечено 1штатними
прац|вниками, докторами, професорами, кандидатами' доцентами на
1'00%.3окрема, доктор|в, професор\в 67%о, вик']1ацач|в з науковим
стуленем \00%.
г..^.^^^.^-. ..:^:-
Ё-, гу |-: 1 ! €Р 1 1 | # |Ё /--1-:-:'у ! ! 4. ! :'1

_{,к|сний ск.т!ад та

пйготовки б.020205 Фбразотворче мистецтво* та сцец!альн|стпо
7.о2020501 Фбра3отворче мистецтво (за видами)* в1дпов1дае л|ценз|йним
}&1ФБ&!т[ з надання осв|тн|х послуг у сфер| вищо? осв|ти ({одаток |).

5. Р[атер!адьно-техн!чц*е забезцече!:ня 
'|авчадьЁ{сго 

црсцесу

йатер1а-г:ьно-техн|чна база ун|верситету шовното м1рою дозволяе вести
п|дготовку фах|вц1в за пашряп!ом п1дготовки 6.о2о2с]5 0бразотворче
мистецтво* (осв|тн|й р!вень <<бакалавр>) та спец!альн1стго 7.о202о50\
0бшазотво]}че рд!!стецтво !эя 8!!ця;п41д'\:? (осв!тньо-кпал!ф!кац!т"тни[а о!венг._ 
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<<спец|ал{ст>>), у в|дпов|дност| до вимог осв|тньо-профес|йно! прощами
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.{ворцова 5\5) - |497 
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т$2, ! не)китлових прим|щеннях (| поверх) [уртоэкитку
}хгэ3 (вул. [{олтавська 35) площето 157,| м2, як| спец|ально обладнанн| для
проведенн'! навч€[г{ьних занять та навча.}1ьному корпус1 3\гя5 (вул. 111евненка1).

Фбладнання спец|ал!зованих аудитор1й та майстерень дозволяс
-^-.-:--_-^ -^1^-.повн|ст|о 3аоезпечувати викоЁан1б{ навч€1льного процесу та практикуп,1у з
образотворчих дисципл|н. Ёацрний ф'"д кафедри призначений для
ск.]1а-да-нн,1 !{атурних постановок в ход1 орган1зад11 т1роцесу вивчення
законом|рностей реал1стинного зобра)кенн'{ в рисунку та }кивопис!. Батурний
ф'"д ск.т1адаеться з предмет|в побуту, Арапер|й, г1псових моделей

зразк!в,геометричних ф|цр, г1псових зл|пк|в з античних скульптурних
г|цсов1 зл|пки анатом|чних моделей ф|цри та голови л}одини т0що.

|1пс п|-}^вдпд['т;<т ття6г'ття-^п!!;.'' тд пд!-!т|т'ш|'у ?4}4тт_ п +тлп..ятдп!'{!'у!,,ц.-,;+|-'!!ц!_.д _|д!!|-'|-.нцд!-.у'!1!!\- !ц

використову1оться: комплект 1шультимед|йного обладнання, комп'тотер,
методичн| стенди, зпц|нн1 та пост|йн| ексшозиц|{ п4етодичного матер1алу.
|[рактинне вивчення техн|к Аруковано| щаф|ки (монотип!|, л|нощав0Р|1,
щав1ори на картон!, офорт) зд!йснтосться |з застосуванням офортного
станку. Ёавчальн| аудитор|| для проведення лабораторних занять побудован|
за шредметним принципом.

Р]вень забезпечення всього навчацьного процесу обладнанняь{,
|нсщументар|ем, п|друтника1!{и' методичною л|тературото, сг{асно}о
комп'}отерно|о техн|кото в основному в|дпов!дас нормативним вимогам. Ёа
мистецькому факультет| е б|бл|отека' яка м|стить навч€ш1ьну, наукову'
методи1{ну л|терацру, пос|бники, пер|одику, а також св|й невеликий
ч;атальнтп! зац. {пец|альна фахова ;:!тсрачра зЁа_}.одять.ся також й на
кафедр| образотворчого мистецтв а та дизайтц .

Ректорат кш|у, деканат факультету та фахова кафедра прид|лятоть
велику увагу зм|цненнто матер|ально-техн1чно| бази. в ун|верситет|
створено власну лок€!г|ьну мере)ку з мож.]|ив|стто виходу в всесв|тн}о мерех(у
!нтепнет ]1окяпьц| п-депеж! т+ар.дяп!ц|дч'гг':тэгтъ,,л|р ълх:!пэ*ъгя.гд.г\.. ?).ттт!'...:1ъ.г:_г.с..,,-у. |! ]''*г,*'!1! .'*ц !фЁ'!!.',,1 !1\;|_'!;/'|о ; п;г!|с!{!1у;, .) {-д!'!! гу-;;).ч1-:

оптоволоконно1о л|н|ето. Бавчадьн| комп'тотерн| лаборатор|| об'еднан| в
окремий навчальний домен. €ерверна 6аза комп'}отерно| мере:к1
ск.]1адаеться з комплекту су{асних поту)кних сервер|в. фя забезпеченн'{
самост1йно? роботи та як]сно| п|дготовки студент|в ун|верситету створений
саз]*е:э| т{яРттяп1-т{т{'!{ }_4*т+!-!|+т!в 2'рт{€-{[т7 т]/\}яч, .!тт!/пдв/гт|; ъя4итЁ :о!п-_*тят1 т^дт!.п!''-'у9чн !дс!д д+!ц!!!!^ ]'д+д'-'нд*!1о' э,с!Ё;4']г\'1 _дь;гуд, ь!'/д!д_д!?! 1у!.5'_\'!_ь !1|.]!ьг!!?'] д-т!!у||

до електроннот 6ази навч€}шьно? л1тератури.
9с| сцдентськ1 црто)китки обладнан| в|дпов|дно сан|тарних норм та

вимог до даного виду прим|щень.
Бкспертпна ко;и]с!я ё|йцл^:та вцсно вк!в :

Ёаявна платср|ытьно-техн|чна бава, пере;т!к ;таборатор|Ё!'
спец|ал|зованих каб|нет|в, обладнання, устаткування та програмне
забезцеченця спец!ал!зованих комп'}отерних лаборатор|й як! забезпеч!.1оть
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мистецтво (за видами)* в|дцов|датоть л|ценз|йним та акредитац|йним
вимога]\{.

(пециф|ка напряму п|дготовки 6.020205 Фбразотворче мистецтво* та
спец|альност| 7.$2о2о5о| Фбразотворче мистецтво (за видами)* потребус
перев|рки не т|льки теоретичних знань студент|в з дисципд|н' але й ]х
-^^"-''''''! -'';''т{я !ттоп{"! в'{т'{лчання о!знртх тво1-1чих пооект!в к1'!оятт.{внт.{ч;1!!'({г. 1|!= п! эг]::п1!,1 !+чд9 о.1|':с1 

' 
-'-'1!'-.|!,^: !1у!'!г-11э' !\Р"ча! {|оп{1г'

практиц|.
Ркспертното ком|с!сто були проведен| конщольн| зр|зи з€}пи1пкових

3нань з дисципл1н соц!ально-цман|тарного' та цик]у профес|йно| та
практичнот п|дготовки (фахових дисципл|н). |1|д час акредитац|йно|
експертиз11 ЁстаноБ.,1ено, що ус; за-Бда|1ъ1я }{кР ма1оть профес!г1не
спряш1ування ] охоплтототь найватслив|тш] теми з кот{нот 1з основних
дист1ипд1н.

Абсолтотна усп|1пн|сть за ре3ультатам|и виконання комплексних
контрольних роб!т студентами напряп|у п1дготовки 6.020205 Фбразотворче
мистецтво* складае 100уь, як!сний пок€шник - 65 % (при самоан€]л|з|
| 0оуо | 6 6,7 %о в|длов|дно).

11лисэшт:у'; *! я:тг:р! п':;_ъ !а тт,'--!, -'''!.! :1_'п<]-}|1 :'| п 1; ; ;;;];.у-!7'' {; ;! ; ! ; : {!,| г." : : 5 ! (!!{.. ! .

цикл соц|ально-цман|тарнот п|дготовки - заг€}шьна усп|тшн|сть -
|0оуо' як|сть - 60оА:

фундамент€]-|тьнот, природничо-науково1
заг:}льноеконом1чнот п|дготовки - заг€|"пьна усп|тшн|сть |0оуо, як|сть
.-- га'.
о / р7о;

цикл профес|йнот та практично? п|дготовки * зага;1ьна усп1шн|сть
_ 1^^о/.^. *-.!..г. - 6<'о/.'.Ачч!|!'

3а результатами виконання комплексних конщольних роб|т
студентами спец!альност| п1д час акредитац|йно| експерти3и 7.0202050\
0бразотворче мистецтво (за видами)* абсолтотна усп|тшн|сть складас |00%о,
як|сний пок€вник - 64% (.'р" самоан€ш]\зт \00%166,6оА в|дпов|дно).

Ёоказники в|дпов|дно |з цикл|в так;:

цикл соц1ально-цман|тарно? п|дготовки * 3аг€|]1ьна усп|тшн|сть -
111о,/" як{сть. _ 61о/":

та

Анал|з результат|в комплексних контрольних роб1т св1днить, що
студенти мак)ть достатн|й р|вень п!дготовки з базових образотворчих

цикл профес|йнот та практично? п!дготовки - заг€ш1ьна усп|тшн|сть
- |00о^, як|сть - 65|о;

дР1оцип.,1|н' во;тод|тоть теорет!{11ЁР1|у171 1

матер1апопд конкретних явищ культури
|-олова ком!с1| /

{
:,- !

практР1чниь1Р1 зна1{н'{п,1?1' фактгттнитт"т
| мистецтва, мо)куть обгрунтовувати
, Ф..}1. 11-!евггпок

.!,-)
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студент!в демонструк)ть ум1ння творч0 осмислк)вати ситуац|?'
використовувати набут! знання для вир|1шення практичних та теоретичних
завдань.

Ёедол|ки в знан}1'{х студент|в стосу{оться формального висв|тлення
певних литань} недостатнього розули|ння деяких профес|йних 3авдань, що
ц0яснк)сться р|внем |тонят|йцого | методолог|чного апарац деяких студент|в,
а тако)к недостатньок) к!льк!стто годин на вт{вчення деяких курс!в. 3 метото
л|кв|дац|? таких недол|к1в необх|дно ц1ир{ше т1рактикуват'1 використання
м}кпредметних зв'язк|в, р1зноман!тних ф'р* обговорення теоретичного 1

практичного матер|ащ' проведення дискус|й ' ъ'алу|санътя реферат|в. Ёа
лекц|йних, лабораторних зат{'{ттях _ використовувати нестандартн| форми
тттт<т т./тт/'!]_'тг,:т]4 ттА!!т;з т;ъг!-;ц;ъ!-|} 1_ятя,!ттдт;т:гс /|т1'пд*-!п ттття*.;^:т/'ъ рт'и^птя-т^Р:,,о4тт;|+}!-': )| ;4!9'уд!!у|!щ1!!!!д': _|д.--!д д!1-9,д9 л1::1-,]:!дд-.1 ь,1] д!д-!!!л, ;_!_.!'!н:-;г1{-; Б!1л\_\'Р!1ъ]!1_;;э,;.!э.:Ё!!'!

прошя|экн! методи тестового контрол}о знань.
Б|дхилення в оц|нтованн| ккР та самоана-гт!зу не г{еревип{уе чинн1

вимоги.
€шещиф!кото ш1дготовки(-шещиф!кото н€}пря}[у ш|дготовки 6.020205. Фбразотворче

*пистецтво* (осв!тн!й р1вень <<бакшлавр>>) е навч€|льна худо)кньо-творча
практика <<|{:ленер> на 1, 2 та 4 курсах. -{,к|сний показник виконання данот
практики становить в середньо}у'}/ 65оА за зв!тн!й пер!од.

Биробнина шрактика у зак]1адах соц|а_гтьного спрямуванн'{ та
виробнино! (педагог|чно! практики у тшкол|) зд|йснтоеться в|дпов|дно чинних
вимог до г|едагог|чних практик у вищих навч€ш1ьних зак-т1адах. |{рактикам
переду{оть настановч] конференц|?' а заверцц.1оться вони _ п|дсумковими
!\цд!у[-'у.'!1!-11/11у!{д. /д1!|!'!!'!:: 11цл1оэ!]:1т\ н!5'!!е-[с|,!1-|э !1'д.:1;' 1-'! |'1!-1--! .!.![}с[Ёь!1?я1?1 1;Ё:!!(!]{!ЁЁ9

за напрямом п!дготовки 6.020205 0бразотворче мистецтво* 76%о, що
св|двить про високий р1вень п1дготовки майбутн|х вчител!в образотворчого
мистецтва.

фя сцдент|в спец!альност| 7.о202о501 Фбразотворче мистецтво (за
видами)*_ передбаиено виробнич- педагог|тну практику в заг€ш1ьноосв|тн|й
ш:кол1, результати яко| шредставлен| у таблицях акредитац|йно! справи та
серелн!й як:сний цоказник скдадас 92%.

Анал!з наявних матер|ал!в щодо орган|зац|!, проведенн'1 | результат|в
навчаттьно| практики д0зволяс зробити висновок про налех<ний стан !1
забезпечен}{'1. 3окрема, п!д иас навч€ш|ьно? практики, сцденти набуватоть
необх1дного обсяц знань | практичних навичок. Бимоги до !х зм1сту
в1дпов!датоть р!внто тт!дгстовк!{ фах|вщ!в в1дпов1дног+ р!вня квшт!ф!кац!?.

Биконання курсових роб|т з фахових дисципл!н € обов'язк0вим
етапом навч€|]-1ьного пр0цесу у вищо\4у навч€ш{ьному заклад|. €пециф1ка
даних роб|т на мистецькому факультет1 полягае в об'еднан| теоретичних'
творчих | експеримент€ш1ьно-досл|дницьких аспект€}х, {1{Ф спрямовуе на
готовн|сть птайбу'гнього фах!вця до |1рак-гично? д|я;тьност|. €ередн1й як1снгтй

Ф..[1. 111евт*ок[олова ком!с|? /{1..
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мистецтво* з курсових роб|т ск.т1адае 86%. €пец1альност! 7.о20205о\
Фбразотворче ;т|истецтво (за видами)* - 92уо.

[ер>кавна атестац\я за ФР бака_г:авр за напрямом п1дготовки 6.020205
0бразотворче мистецтво*, яка е вая{.11ивиь4 пок€вником якоот! п|дготовки
випускник|в, передбанас ск-'1аданн'1 дер}савного ква;т|ф|кац|йного екзамену
(виконанъ\я та захист квал!ф|кац|йних завдань з шедагог|ки, психолог1| та
методики ху'д'о}кнього навчання) п0офама якого охоплтос: теоретичну та
практичну окладов1 й захутсту кв.}л|ф1кац|йно? роботи з теор|? та практики
образотворчого мистецтва.

,{ерэкавна атестаци вишускник|в за окР спец|ал|ст спец;альност!
7.02020501 Фбразотворче Р!истецтво (за видами)* ск.]|ада€ться !з
!..,\Ёяп пд!.сш-.гг' '',а*!А{-.тт!й.;г'.т..-ъ д!'?'11;дн1,, ппг.гпян/4 си^гп вумшд.

теорети!{н| та практичн| питання з дизайну та методики його вик]1аданн'{.

Фкр|пл т1ього, вс| студенти вик0ну[оть квал|ф|кац|йну робоц з теор|| та
методики худот{нього навчанн'!

Результати виконання студентами навч€}пьного плану' а такох{ ан€}л;з

в!дгук|в кер1вник1в орган!зац|й, де прац1о}оть випускники' вкаву}оть на
в1дпов|дн|сть р1вня п|дготовки студент1в дерэкавним вимогам.

1-1рестих<н!сть | перспективн!сть спец!альност| <<Фбразотворче
*".'"ц{''', зумовлена ,р'.''-.''то пощебото сусп|льства у кадрах з
креативним мисленням та творчим потенц!алом' Ё{атш1 випускники прац}оють

у найр|зноман|тн|:ших сферах: зак.]1адах осв|ти, органах м!сцевого
самоврядування' на виробничих п|дприсмствах. Бипускнуткут 201л1-2о1;5 рр.
() !-ээт6*_-12Р1-'}:1_! п Р+эв:!'-тат:тт.т ! Ръ'.^,''. '-. 

(-! и*^_'' /\ [д6ял.^-1г!1-.4

1{. 111пак, м. -[{ипа атестован| на майстра народного мистецтва. 3добули
€типенд!то |{резидента 9кра}ни для молодих майстр|в народного мистецтва
2015-1016 р. Ф. [арбузенк0 (20|1 р1к випуску), 3. Резн|ченко (20|\ р|к
вигуску). Бипускники беруть активну у{асть у всеукра]нських виставках
''{{ращий тв|р року'' Ё€Ё1у$$у17. в м]ст| працк}е творча майстерня ''Акт
воок'' заснована Ф. [оброводьсько}о. Баб|н Р. веб-дизайнер, активно
пращ!о€ над ди?айн-шроектат\'{и м!ста" об'еднус мододих дизайнертв в ттроект|
''[{ерспективи дизайнер|в в }{!ровощад|''.

Ёкспертпна ко:и1с]я ё]йц;ла вцсновк1в :

Ёк|сть п|дготовки фах!вц|в напряму п!дготовки 6.020205
Фбразотворче мистецтво*, спец!альност| 1.0202о50\ Фбразотворче
;ъд!дсте[!тР{ъ ('-я *+тн*:вдцд!* а! пттлв!;тяс с\/т'4гт.т;Ая ттг:'гтэе6яня сх..г.т! тт:г-,я*ч!1-!-' \** .--.Р_1ф!'-.-/- !-1,4..!-'!;+с' *, -#!п1!!!; ;;\'||-/.ч1-;с!г;: у/у.-]|!]!о.ч!:'с-9

квал|ф|кац|йним вимогам, }||ценз|йним умовам з надання осв|тн|х посщ.г та
,{ерэкавни|у1 вимогам до акредитац|| .

/ 6 1| ||!ерми. 
^п^р, 

г^.'|4|1



7. 3агальн! в*сн+вк:;

Фц|нтоточи в ц|лотшу позитивно д|яльн|сть 1{|ровоградського дерт{авного
педагог|чного ун|верситец |мен| Болодимира Бинниченка щодо
запровад)кенн'{ п|дготовки бака_главр|в за напрямом п1дготовки 6.0202$5
Фбразотворче |тлЁ€'Ё€{?ЁФ* та спец1а:1ст1Б за спецЁа;тьнЁстпо т.Ф2Ф2Ф5Ф|
Фбразотворче мистецтво (за видами)* для забезпеченн'{ |нновац|йно[
модед| розвитку педагог|ицо? осв!ти ]/кра?ци експертна копц!с1я констату€:

1. |[оказники д1яльност1 нашряму п!дготовки 6.02о205
Фбразотворче ппистецтво* та спец1альност1 7.02о20501 0бразотворче
мистецтво (за видами)*, заявлен! у зв!т! про акредитац1йний самоанал1з,
повн!стто в|дпов|датоть ре€}льному стану реней та вимогам.

) Р'.я:т*.;лт]4':ря -'гяс*ъдт'*''я ъя4д р..яг.зът:т;т} ттях:*,г:втлт1 -г:-.-.']а -. пп43ц. ь.!!!') д_$!*'у;_{уф

п|двищення квал|ф|кац|[ науково-педагог|иного персоналу виконуеться.
3. йатер1ально-техн|чне забезпечення спец|альност| в|дпов|дас

вимога1!{ щодо акредитац||.
4. |!|дготовка фах1вц!в напряму п!дготовки б.020205. Фбразотворче

г=;ттстет;'гцо* '!1 +:т+вц|я вьт:гъо'г! 7 д?д?о5л! {16ттятзъ'гд!ъ!ъ!:д :!!!,!{|"гд![.гр.} !тя*|з.Р!, 
'.-_---'-1,уФ- *9п-*.-._'-_-_-п_' Ё* !--7-!-1-д._Ф- 
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видаппи)* мае напе)кне навч€]пьно-методи1{не забезпечення. Ёавчальн|
плаци викон)[[оться повн1ст*о.

5. Анал1з результат|в екзаменац|йно] сес|т, пор|вняльний ан€|]-||з

резу'льтат|в виконанн'{ комплексних контрольних роб1т при проведенн!
сяъдзтаттяп!э''; т2 тттз;ъдд,'т+тд;ъ? ё!гг.ттд?1'гтя?тя г.р] тгтля.г: тт?'!.\. ,'тг:г'.гя.гтт!й ::!'д---_

сформованост| профес!йних ум|нь ! навичок.
|{ом|с]я в той )ке час рекомендуе ректорату 9н|верситету у сво!й

д|яльност| врахувати наступне :

1. 3 мето*о п|двищення квал|ф|кац|| науково-педагог|вних прац!вник|в,
як! .33|5,-ч9д1 до п?дгстовкта бакапавр!в, свэец|ал!ст!в за спет11альн!стто, тт1о

акредитуеться' ефективн|тпе вивчатут та впровадя{увати досв|д пров|дних
навч€|_пьних з ак-ттад1в|в 9кра!ни, як|

2.
заклад|в 9кра!ни, як| готутоть фах!вц|в за ц|ето спец|альн1стто.
1нтенсиф|кувати роботу над створенням п|друтник1в | пос|бник|в

для внутр|лшн|х навч€},1ьних пощеб, забезпечу1очи при цьому в1льнии до них
п^лтт_/п 

^*-....=-!п та цппоця п1кёц_-с пгъ !!яп['4п!=в-|с}г{} гт!11\ттА1.'1/ т-: ^пт'т -^''^6}г^д!.'!!]{!! '!|]дР|-;!|о |с !;]:|-,!-;!1сд,1\|-п-п,! д\,' п€;п_!#:!о!-!'у'! у' ;!!:'1-'ц*'у;; п*п|+?!Б' 3'013''|)€[ъ'1#

дистанц|йних' технолог|й навчання бакалавр|в за напря1}!ком п!дготовки
6.020205 Фбразотворче мистецтво*, спец!ал|ст!в за спец1альн|стпо
7 .0202о501 образотворче мистецтво (за видами)*.

з. €истематично оновл}овати матер!ально-техн|вну базу та
вдосконал1оБатР1 когу1п'1отерне | грогр8}у|Ё€ забезпече11ня навча-,1ьного
процесу з п1дготовки бакалавр|в за напрямком п!дготовки 6.020205
Фбразотворче мистецтво*. спе_ц!ал]ст|в за сшегц!альн!стцо 7.02020501
образотворче мистецтво (за видами)*.

4. 111ир:пе висв|тлтовати творн| досягнення вик.}1адач|в та стуАент|в
[олова ком|с!? ,' ] ',' т' 'Ф..[{. 11]евт*ок



1!а
перев|рки
п|дготовки

';* з!п9,14!,г т:Ёпгзъ1-41р-*'-'- 4'47д'о5 (-}6;ъаэсъ'г!''|.Ёъцд г-я::д.-:-дттт'ц;ъ* д.твдгп!о гтз_::з.-:.':-!!д!;-+д !, | уш;ъ!! .--.1,вФд.,|' -------Ря 
'о 

. -тг-з-, 1т1[--ь; -ьч Ё а:, 
' 

_ь;;'ц;а.|Ё.ФЁ!-1'{. Ё 
'

7.о2020501 образотворче Р1истецтво (за видами)* для 1широкого заг€ш1у.

п! пст.ар-! Р-!,!вцРцц$ яи!1ап!.ттятт!й'-:гъ]' г.!1у'!яп!.{ .гя '6р:ттгъпоттдд1'' а!'!!,;]!ч!{-.г.д Ё!'. |;-ъпп/] .;г.-учд7{_1с..ц!;'!;_!!!'! 'у|!Рй.;э!'| 1с- '!|тэ!]1-'ъ!|_;!дпп'ь'!

у навч€}пьно]шу зак.т1ад| дйльност| з п|дготовки фах|вц|в напряму
6.020205 Фбразотворче Р|истецтво* та спец1аль[!ост!

7.02о20501 Фбразотворче мистецтво (3а видами)*, зокрема в|дпов|дност!
фактитних пок€вник1в кадрового, матер|€}льно*техн!нного, навча_]1ьно-
]\,1етодичЁо{'о та 1нфорппац!й!ног'о забсзпечення, експсртна ком!с|я вва)!(а€' що
ус; пока3цики (!ровоградського дер?|€вного педагог1чного ун!верситету
!ряен! Болодимира Бинничецка в|дшов|дак}ть .{ерхсавним вир|огаря Ё в!н
спромоясн!й зд!йснповати заявлену осв!тнпо д!яльн!сть 3 напряму
п!дготовк*г 6.$20205 Фбразотворче мистецтво* з л!цензованиР1 обсягопл 30
ос|б деннот' 30 ос|б заочно1 форм навча!{ня та спец1альност; 7.02020501
0бразотворче мистецтво (3а видами)* з л1цензованим обсягом 40 ос|б
пеяцс! тя ! $ +с!6 зя+';';+Ё йг:ръг_; |]яп.!|я[!|!я---_-*г-г.

{о Бисновку дода}оться <<|!ор|вняльн| таблиц| в1дпов|дност| стану
забезпечення навча.т1ьного зак.шаду л[ценз|йним умовап{ надання осв|тн|х
послуг у сфер| вищо? осв|ти), <<[!ор|вняльн! таблиц1 в|дпов|дност| стану
забе3печенн'| ,,{ер>кавним вимогам до акредитац|| напряму п|дготовки,
спец1альн+ст! та Ё{{щ+го }]авч3-дьног0 закдаду>> бакалазр|в эа напря|-'.1ко}.€

6.020205 Фбразотворче мистецтво*, спец!ал|ст|в за спец|а-гтьн1стто 7.0202о501
образотворче мистецтво (за видами)* (!одаток 1, .{одаток2, !одаток 3).

|олова ексцертно'[ ком!с|!,
3ав1дувач кафедри обра;зотворчого м}1стсцтва
Ёац|онального педагог|нного
ун!верситету !штен! м.п.[рагоь{анова, .{
доктор педагог|чних наук, професор

€лен ексн!ертЁ+! к+г*!с!!',
зав|дуван кафедри теор|? | методики
декоративно-прик.т1адного мистецтва та граф|ки
.{ерэкавного зак.]1аду <<[{|вденноукра!нський нац|ональни
педагог|нний ун|верситет 1мен! 1(.{.}тшинського>,

-? висновка1}!и оз ц айомдец
ректор 1{|ровощадського де
педагог|нного ун|верситету
|мен| Болодимира Биннине

Ф..[{. 11[евнток

п_ - :
1 95г11'1{,|11\0

о.А. €ементок

6 }1 !|!ррми

ю

021 254 1 5

|олова ко+я{с!?



,{одаток 1

тАБлиця вщпов!дност| стАну зАБшзпшчшння
1{1ровоградського державного педагог|чного ун1верситец

|мен| Болодимира Бинниченка
науково-педагог|чними кадрами' матер!ально-техн|иното,

_.. :.._!-^^- -^.'::-.'.^-' г
н а|, ча., 1 ьн 0- [т!€?Ф.( [.! ч н о;о та ! н Фор м ац | и но[о о€}зок)

з нашряшгу п|дготовки 6.020205 Фбразотворче мистецтво*

ня осв1тн1х 1ви

|'|. 1(онцепц!я д!яльност1 за заявленим напрямом
(опеш1альн1отто), погод)кена з Радото м!н!сщ1в
Автономно! Республ!ки (рим, обласното, 1{и!вськото,
севастопольсько[о м1ськими державними

\'2' 3аявлений л|цензований обсяг
навчання:заонна форма навнання)

(Аенна форма

2'7. [{астка науково-педагог!нних прат{1вник!в з
науковими сц/пен-,{ми та вченими званн'{ми, як1

60/60
(за

л1ценз!ето

9|,3 +|6,3

с',{!:,1

Ёазва показника (нормативу) 3паченпя показника
(нормативу) за

осв!тньо-
т|ф!кац1йними р[внями

Р!вень
вйхи-
лень

бака"тав
р

Фактпчний
р!вень

1 3 4 5
1.3агальн! ви!иоги

2. |&дрове забезпечення пйготовки фах1вц!в заявлешо? спец!альност|

забезпенутоть вик]1адання лекц!йних годин соц|ально-
цман!тарного циклу дисципл|н навч€ш1ьного 11лану
опец1альност| (оА в!д кйькоот| годин)

у то}'у числ1 як1 г1рац1о1оть у даному навч€1пьнощ/
зак.глад| за основним м1сцем роботи

50 100 +50

2.2' {{астка науково*педагог1чних прац1вник1в з
на)гковими сч/пенями та вченими званн'{ми' яЁ
забезпечгтоть вик-ттаданн'{ лекц|йних годин
фундаметтг€}льного цик'|у диоцигшг!н навча.'!ьного {1лану
спец|альност| (% в1д к1лькост| годин) (за ви1{'{тком
в|йськових навч2ш1ьних дисцигьт1н)

75 88,4 +|з,4

у тому числ1 як1 прац[о}оть у даноп,гу навч:}льному
заклад| 3а основним м1сцем роботи

50 100 +50

доктор!в наук або професор|в (шри розрахунч/ частки
доктор{в наук або професор1в дозволяетьоя прир|вт*овати
дв0х кандидат!в наук' доцент:1в, як! ма}оть ст{шк
безперервно? науково-педагог1чно| роботи в данощ/
навч:}льнощ/ заклад1 не мен!пе 10 рок!в, а такоя( €
авторами (сп|вавторами) п!друнник!в' навчальних
по9!оцщщ 1щцфд м:цщтщрщезсв1&149}щ4, щолод1

!0 21,4 (ц* _г ! 1,4

[олова ком|с]? ,,@'.[: }}}1евшок



а6о
2.з. 9астка науково-г|едагог1чних прац!вник|в з

,,,.2
п4}п9оу!:у!,! ! !,"!!!плг'{у! 

'а 
о1!п!!../!у! )оспплг;!и!' д[!

забезпеч'тоть вик.]1адання лекц1йних годин фахових
дисципл|н навч[!льного т1лану спец1атьноот1 {% в1д

з Ё !!.х.;

докгор|в наук або професор1в (при розрахунку частки
доктор!в наук або професор|в дозволястьоя прир1вн+овати

--^------^*:* -^--^_-_:_ ---:

безперервно| науково-педагог|нно| роботи в данотшу
навч(1льному закллад| не мен1пе 10 рок!в, а такоя{ е
*Ёт&*яа;-.я /оп!ояртопапя;;\ *!,г.-.---''*!- ц'РаяпЁц{я?

) 11ц['

пос|бник|в з грифом }1|н|стерства осв!ти | науки' молод{
та спорту }кра!ни або монограф!й, до одного доктора

2'4. {{аетка педагог|чних прац1вник!в вищо| категор1!
як| викладатоть лекц!йн1 години дисцигьт1н навч'ш|ьного
плац,' спец!ачьност! та прац!о:+ть }] !3н3гъ,:'т навчацьнсг'.,г}'

заклад1 за основним м1сцем роботи (%, в|д кйькост| годин
д]ш{ ко}{ного дисци{1л1н навч€шьного

].5. !-!аявн!сть кафедо:: {циу-цодо| ,"^. .: ^;!\

ьно1 п1дготовки

3.|. 3абезпечен!сть лаборатор!ями, пол|гонами,
об;аднанн-чз'с. 1';|]3]$]1,/33Ё#*1:4- нсс.б::!дн;,::'сл 

''лявиконанн'{ навч'![|ьних оА в|д
3.2. 3абезпечен1сть оцАент|в црто)китком (у % в1д

3.3' (йьк1сть робоиих комп'тотерних м1сць на 100
сцАент1в (кр!м спец1альностей, як1 на;тел<ать до га.г:узей
знань 0102 ''Ф1зичне вр!ховання, сЁорт ! здоров'я.ц!одр!нр|''
| 0202'' йиотецгво'', кр|м спец!а.гт ьност|''!изайн'')

3.4. {{йьк!оть роботих комп'готерних м|сць на 100
^*,-^..-:- / --^ ^-^,,'с' [ч ; {е н'!';Ё |\д-ця с!1ец1:!льносте!!' як| на1е;кать дс га.|1.1]зей

знань 0102 ''Ф!зичне вихованн'1' спорт 1 здоров'я л1одини''
| 02о2 ''&1истецтво'', кр|м спец!альност! ''

4. 1 Ёаявн|сть осв|тньо_квал1ф |кац!йно| характеристики

з4,7уо (2)**

100

+24,7

у тотуу чиол! як! прац}о}оть } Аанотшу навч,!"льному
заклад1 за основним м|сцем

2'6. Ёаявн|сть кафедри з1 спец!атьно| (фахово}) | +

п!дготсвкр:" -{к_1' очо-цтос фах!ве:ть в|дпов!дно] науково-
педагог1чно| спец1€|льност1 :

3.1}1ате чпа база

? { [|^-^,,;^-, *,,.,-;-

3.7 . [1аяьн|сть стад1ону або спортивного майанчика

4. !{авчально-методичпе забезшечення

[лплря иптл!г!? Ф..]1. !!!евт*ок



компоненти

ано

,4 ''| ! !-,----:,---

п|дготовки фах!вця

в1д

+.+. |.

1!Р!! Р41}!{1

вар1ативно!

потреби):
1 робочихРавчальних

' о-..,1. 11|евнток

'Ф]1. 1]_|6вттток

4.4.2. ||лан!в оем1нарськ!п(' практичних занять, завдань
п (%ъ|д

^ ^ 
- 1г_____-____-_-

__.._^_г.--^-^_'___'

1т( 1в

|00 100

ьно1 та | п!дготовки (%вщ

^ 

о п-_-^____-_--^ ^-г--_--------- --- 
_^ 

-_:-9___ 
.. 

-

----!.--.-- 

----

стуАеттт1в (у тому числ1 з використанням |нформац!йних

дент1в
э. -1 ац!йне забезпечення
г | ----' - - |' : '
-|.1. з,4!-|!.э,!!!.т!п!!,!е .з|,"д!.л!|о !!!;+у)?1д!!п_4]ч!Р1'

навчальними пос1бниками' наяьними у влаон|й б|бл|отец!
в1д

одичними виданн,{ми
5.4. йохслив1сть досчгщг викладаи1в ! студент!в Ао

}--.'.*щ' с'-'-й-5-!а -с ; -+'^'...-'';т.!!! | !у! 1ь, ! , -4 !\ ;ч_,4_!,Ё!,: !Ф 11!ч!'Ё |у: 9ц1!.

наявн|сть обладнаних лаборатор|й
наявн1сть канал|в

* |!+*т;!йц! | Апцши *.тнп*ь:днг+п(*дг+ .!*у'!$ 1^6^^-^..._'^-"'!!_д:.с:: т_"пд4::1!- !. ц::г!!':! :4ч5,:!5чРг+!Ё.

Бабенко л.в. - кандидат педагог1нних наук (([ м 0з5162 в|д 17.04.1991р.), професор кафедри
хореощаф!тн{д{дисци|ът|!н, образотворчогомисте1цватадизайну(атестат12пР}{9010460в1д28'04.2015р.)

* * ,т[екц!йн! годин!! цик,!у дисццпл!н профес!йно! та практивно! п!дготовки забезпену*оть:
Расщиг{на А.м. - доктор педагог|чних наук (дд м о0446з в!д 30.06.2006р.), професор кафедри

вокально-хоров|4( дисципл|н та методики музи!т|{ого вихованн'1 (02оп ].[ч 003695 в1д }9. 10.2005р.)
€авченко н.с. - доктор педагог!чнпх наук (,{,{ м 002478 в|д 10.10.2013р.), професор кафедри

педагог|ки та осв|ттгього менед){(менту ( атостат 12 пР лъ 0!0460 в]д 29.09.2015р.)

|олова експертно! ком!с!}',
за-в!дува-ч каф 9дри обра-зотворчого };{!{стет 1тва
Бац1онального шедагог|чного

ун|верситец |мен! м.п.драгоманова'
доктор педагоЁчних наук, професор

4.6. 3абезпечен1оть програмами вс1х вид!в практик (7о ] 100 ] 100

4.7' |1аяьн!сть методичних 1,каз1вок щодо виконання
ди]1ломних роб!т (проект|в). дерхс аьну|х екзамен1в

1^^ 1^^
! 1'1, ! !.,(.-!

[олова ком|с!]



(| ттдх: дв Ф||/дт|/г[|гъ!' :сг'..д!<.!{+0д}|д ьдъ!д1!Р д |[ч1 !ъ9!'1д!!!,

зав|дувач кафедри теор|т | методики

[ерэкавного зак.]1аду <[{1вденноукра!ъський нац|он€|л ьний
педагог]чний ун|верситет |мен| 1{.,.{.9шлинського>'
канд!,|да'[' ||сда!'01'|чнР!х наук' доцсн'!'

3 висновками ознайомлений.
ректор 1{|ровощадського де
педагог|иного ун|верситету
!мен| Болодимира виннич

декоративно-прик.}1адного мистецтва та граф|ки

!_ с5г111с|1-1\\'

о.А. €ементок

02125415

[о поря иотг!г!|



н!+РнвнядьцА тАБд!4щя
вщпов!д{ост! шокАзник1в д1яльност|

1{|ровощадського деря(авного педагог!чного ун|ве$ситету
|мен| Болодимира Бинниченка

за напрямом п|дготовки 6.0202о5 Фбразотворче мистецтво*
Ёер;кавни:ут вртг,тогаги до акрсдл.ттац|| напрям.у тт|д:'о'говкрт (.ФР <<бакатавр>>)

'с|/|]!!сг'' 
| ь.-л оА.\'![уп#1!ппя;\,л г|а$ч.|'.]!ьп{'-!ч.; | (_'д?!чн|'! с

забезпенення, на)|ковими досл|дженняму!' п|дготовкото
ик1в та навчальних пос|бник|в- %'

2. Результати осв1тньо1 д|я.,1ьност: (р|вень пфготовки
|вц|в). не метттше о%

2.1. Р1вень знань студент1в з гуман|тарно| та соц|алльно-
економ|чно| п|дготовки:

2.1 -2- .[к|сно виконан1 контрольн! завдання {оц!нки ''5'' !

"4'\. уо

2.2. Р|вень знань сцдент|в з г{рироднино-науково|

2.2.2. -{,к|сно виконан1 контрольн1 завдання (оц|нки "5'' 1

+ 
'-7о

2.з.2' -{к|сно виконан! контрольн! завданття (оц|нки
"4','\- оА

3.1. Ёаявн|сть у сщуктур| навча}льного зак.1!аду

-г!(,

Ёазва показника (нормативу)

3начення показника
(норматпву) за осв!тньо-

квал|ф!кац1йниппи р1внями
Бака;тавр

Фатсгичний
о!вень

Р| пдш ц

вйхилень
31 4 5

1. }мови забезпеченн'т державно! гарант1| якост1 вищо?
осв1ти

1.1' биконання навч{ш{ьного 11.]121ну за пок€вник{1ми:
шерел|к навча-т1ь1{их дисципл|н, голини, форми контро]т}о'
%

100 100

|.2. [{|двищення квалт|ф1кац1| викладан|в пост|йного
складу за останн1 5 рок|в, о/о 100 |00

1.3. ({исетьн!сть цауково-педзгог!нних (педагог!нних)
прац|вник|в, що обслровутоть спец1а-гтьн1сть ! працтототь у
навчальному заклад| за основним м1сцем роботи, як1

100 100 1-

2.|.|. ]/сп1тптто виконатт1 ко

2.2.|. ]{'сп1тшно виконан1 конт

5о ' 67.5 ! *,,-.,

2.з. Р1вень знань студент|в з1 спец|ашьно| (фахово!)
п|дготовки:

2.з'| . }сп|тпно виконан| контрольн1 заздання' %о 90

[олова ком1с|] Ф..]]. 11|евнток

+15



1 .) \'.7.-^_- .-- ^^х^-: /--^.'--.-_^ -^к.-,''.')./.. : '!с!{,:ь (,:уд9!11!.], у -|!с&]Ё[.сб1!{ Р{'\-'\}|_1 \!1<1уА.'б6! Росс1аз
на кафедрах та в лаборатор|ях, у{асть в наукових
конференц1ях, конкурсах, виставках, проф|льних
ол|мп!адах тощо

!1|1!11-

Ёац1онального педагог!чного

ун|верситету !мен1 м.|{.{рагоманова'
доктор педагог|чних наук, професор о.л. {!!евнток

{лен експертно[ ком1с1|
зав|дуван кафедри теор!! ! методики
декоративно_прик.т1адного мистецтва та щаф|ки
,{ерхсавного зак.т1аду <<|{|вденноукра{нський нац|оналънцй
педагог|чний ун!верситет |мен| 1{.{. х тпинського)>,
кандидат педагог|чних наук' доцент й.{. Резн1ченко

ректор 1(ровощадського
педагог1чного ун1верс
|мен| Болодимира Бинн о.А. €ементок

! ,,' 6 11 1|!ррми[олова когя!с]?



т^Б_ пи|[я в| пппР! пцогт! гт^ цу ? 
^ц-г?пгцг!{!{9

1{|ровощадського дер)кавного педагог|чного ун|верситету
|мен| Болодимира винниченка

науково_педагог1нними кадрами' матер!ально-техн|нното,
навчЁ!пьно_методично1о та |нформац|йното базото

1з спец|атьност! 7 .о2о2о50! $бразотворче ]\,1Р1стецтЁо (за в*:даптгт)+

галуз| знань 0202 Р1истецтво
.|[!ценз1йним умовам наданн-я осв!тц1х посдуг у сфр| витцо] осв!ти

(Ф(Р <<спец1ал|ст>)

1.1. 1(онцепц|я дпяльност1 за заявленим напрямом
!^-^'''^-- --:^--^\ _ п^-^-^ --:--:^_-:*\{,]|9ц1!]]155191гс,, |]|':{-';{.]*\с|1а 5 !=ад011_, .!,11в1|'|Р!Б

Автономно| Ресгу6л1ки (рим, обласното, (и!вськото,
€еваотопольсько[о м|ськими дер)к:|вними

\.2. 3аяълений л1цензований обсяг (денна форма
навчання/заонна форма навнання)

2.1 . {астка науково-педагог1нних прац1вник|в з
Ёэук(;Бигу'и с'|у!!с!+чг?1!,! 

'а 
Бчсни|\4и званням!,;' як|

забезпеиутоть вик.}!адан*:я лекц1йних годин соц!а.л:ьно-

цман1тарного цик.]1у дисцигшт!н навч,ш|ьного 11лану
.--д.' | - -_ " .,-"--- : ! о,/- - ; - " : __ -,.,-.,_. . : . ^ __.,'. \! | !!ц!*' ! 9п]*'! ! ! \ / 0 о+_1 п! ! эг-'.- |'''д!1-!. }

2'2. {астка науково-педагог|чних прац|вник|в з
.=,"1п4'! &!|9!!1у!{! .-.!," 1!!'!41Р!!! !4 5т=п?1|9?! 55<1г!'1''у1?!' ;{!{_!

забезпечуоть вик.]1адання лекц1йних годин
фундамеггг'штьного циклу дисципл|н навч{ш1ьного
пЁ*ц1_1 гвртз!эп--цс,-т! {оА о!п и|*.'-г-_-! г.^.п:лв\ {--ы!!9ч!с!!ц!!чъ,!! \/., !'!:{ .1.].Ф.|_1'ч1! 

' 
1-1А'|-|} 

!;с

вин'|тком в1иськових навч:}льних диоцит1п1н

у тому числ1 як! прац}о}оть } Аанощг навч{!!ьнощ/

щ9ф9щрц]црцР99р9цуцц :9щщ

[олова ком{с{| , ''

54154
(за

;;!цснз!с;о

40110
(за

+50

}{авча;льним 11ланом не

-141-44

10085

50

85

...^- -:.!-:.---. :-". ---- -- -- -:-.------

1. 3агальн1 вимоги

2. |0дрове забезпечення ш!дготовки фах!вц!в заявлетпо| спец!альност|

Ф.-[1. 11]евнток

дбачено



дсктор;Б наук або професор!в дозвс.!-1яетьоя
прир1втт:овати двох кандидат|в наук' доцент1в, як!
мак)ть стая< безперервно| науково-педагог!нно| роботи
з да!1ог-!у !!а3ча;!['1вФ!!у за:;пад! !!е г-{е!!ше |0 ро:;:з.. а
тако}( е авторами (сп|вавторами) п|друлник1в,
навч,ш1ьних поо1бник!в з грифом &[|н1стерства оов1ти !
ц21-л!4!; г._Ё^!!пп; тэ сп^пп/ \*/!.п1?!!' +6п аяг'ц.^'г*дА!!* п,^'

.д1хде!? зна}{ь о102 ''Ф!зичн9
здоров|я л}одини'' | 0202

в[о(овання_ спопт ;

''1![истецтво'', кр;м

,.-..---- --:.-, 1

до|(тор наук'
або професор

л|цензованого
обсягу

одного до наук або
2.3. 9астка науково_педагог!чних прац1вник!в з

'+_!а-!/Ё(_!Ё!;1;тя ок,'пёцсъ/'т; т2 сср--|яъ'т; 2}'с-;б{'т' с,:1-,оФп&1]т; 
'|) а&!

забезпечу}оть вик.,1адант*я лекц|йних годин фахових
дисцигшл!н навчального |1лану спец1альност| (% в|д

2.4. 9астка педагог1нних прат{|вник1в вищо|
категор|! як1 вишлада:оть лекц!йн| години дисцигшл|н
нав[!а'пьного ппяну спец:!а-.:ьност| тя ппз!!Ёок}тн \.,' --'--'--! "г':ч''-'':':1' -'

данощ/ навч2}льному заклад! за основним м!сцем
роботи (% ъш кйькост! годин д-'{я ко)кного цикц
,ц!4с| !ипл ! н на вча_|!ьного пла

2.5. Ёаявн!сть кафедри (т{ик.гтово? ком|с1!) з
мелггально| п!дготовки

] з.1. 3абезпечен!сть -таборатоо!.яьэи. по-ц!гснат-:р:. 1^^

обладнанням, устаткуванням' необх!дним|4 для
виконанн'1 навча1ьних !] оА в|д

3.3. !{йьк!сть робоних комп'+отерних м|сць на 100
студеьтт!в {кр!м спец!ацьносте*!. як_! наце-жать до
галрей знань 0|02 ''Ф1зичне виховання, спорт !

здоров'я л1одини'' | 02о2 ''1!1истецтво'', кр!м
сдет т!альност!'' /{иза!?н''

3.4. 1{1льк!оть робоних комп'тотернтос м|оць на 100
стуАент1в (для спец1а-г:ьностей' як1 на.'1ех(ать до

85

|^^

+15

-!?п

у тогуу числ1 як1 пра|'цо1оть у дано{шу навч!}льно]иу
заклад! за основним м|сцем

доктор!в на1тс або профеоор|в (лри розрахунку частки
доктор|в наук або професор|в дозволя€ться
п:-*ип!ц';в_':цдт;д пРлу к**пипят!р яя'.,,г ппттацт!р з*!! !. А!9{1 1\ф!.'ч-1д_.!' 116,;11' ;4с;+!11|!Ё, ,1.!|

ма1оть сталс безперервно| науково-педагог1чно] роботи
в дано]иу навч€шпьнощ/ зак-глад| не мен1пе 10 рок1в, а
та|{ож с авторагч1и (оп!вавтсрамг;) п!лрутник!в,
навч!ш!ьних пос16ник|в з грифом й|*{"'"р"'ва осв!ти |

науки, молод1 та спорц }кра!ни або монограф!й' до

67% (2)*

..^..--.^ .,;.-. 1

;;;;; ;;;",
або професор
на 25 ос!б
л1цензованого
о0сягу

2 6 Ёаяв.н!сть' кафецр:з з1 оцег1!ально? (фахово!',\
п1дготовки' яку очол1ое фах|вець вйпов!дно| науково-
педагог|тно? спец1альност1:

о6.

3. Р1ате техн!чна база

3.2_ 3абезцечен!с.ть стэтент!в |у.рто]г._!{ткотд (у .%с в|п

спец|альност! ''

| бп^ря и^п'1л1! Ф.-|{. 11]евттток



. г \ | : '

3.6. Ёаявн!сть спортивного з€шу +

з.7. Ё{аявн|сть стад1ону або спортивного
:.лц!] пцццьткя
!|д*!1дчд! !1|!{*

+ +

3'8. Ёаявн|сть медичного гц/нкту + +

4. Ёавча-тпь[|о-методичЁе забе3печепня
;1 1 тт^-_--:^__ ^^_:_--- ^ -_.+.! паяву,|этъ осв!тньс-1:вал:ф:}{ац1ино|

характеристики фах|втц (у тот'у нисл1 вар1ативно]
компоненти)

4.4. Ааяьн|сть навч'ш1ьно-методичного забезпеченн'|

в1д и

5.3. 3абезпечен!сть чита-]1ьних зал1в фаховими

5.4. йох<лив|сть досцпцг викладач1в ! студент!в до
[глтернету як д}керела |нформац|1:
.' -' -.,'' ;.-т .-6 -.1 -...-...* -'^.г^:.^.._.'^'-.-.'-. ; х

0._|[. 1|!евнк-тк

(% в!д пощеби):
4.4.|. Ёавчальних ! робочих

. '.',,....,.. -:.,
100 100

4-4.2. [!лан|в сем|нарських, практичних заг!'[ть'
завдань для лабораторних ро6тт (% в1д потреби)

100 100

4.5. Ё1аяън|сть пакет1в котттрольн}п( завдань д.т1'{

'-,,*..-:*,..,псрс6!ркР! знань 3 д!1сцЁ{!л!н с{.)ц|а"]1ьЁо-!')']!!ан}тарнс|'

фундамент€}льнот та фахово| п1дготовки (% в1д
потреби)

100 100

А 4' 2-о6.,--',..',._.,;..',', , -..:- ....'.:.' ..^.'..'..,,.-т..'. ]4ц!.э, !!!т!п !! ! ь !|Р.-.! у4|!!с]*Р: 5!!.1 оу1д!5 ! .Р-!п, !!л-
о% вй потреби)
4.7. Ёаявн|сть методичних указ1вок щодо

.+ +

екзамен1в
4'8. А"да.'"чне забезпеченн'т самост1йно| роботи..-,---.--:- {.,с'!удеЁ||'1Б \у 1'с:1-'у чр!с.;!! з викорР1станняр.!

1нформац|йних технолог|й) (%о в|д потреби)

100 100

+ +

5. !нформац!йпе забезпечепня
5.1. 3а6езпечен|сть стуАетлт|в п1друнниками,

ц4Бттоц1 цт.1.!. ,,.-^:(---.".1., '.,...^.-;.чп4о]4|опу!|у!у! !!9!|9пР!пс|1|у|' пс;'БнР|гу!}! 
'' 

Б:!а!н!!!

б|бл!отец1 (% в|д потреби)

100 100

5.2' 0п|вв|дно11!енн'{ посадкових м1сць у власнРп( 5 |0 +5

наявн1сть кан{!"л1в

|-опопя иптл]с{?



* --|!ек:\!йн! годц!1и циклу цис!ципд|ц црофес!йно! та практично! ццготовки забезпе_чу:оть:

1. Бабенко л.в. - кандидат педагог1чних наук (кд ]ъ 035162 в|д |7.04.1991р.), професор кафедри
хореощаф|нтттс< дисцигш:|н, образотворного мистецтва та дизайтч (атестат 12пР ]ч!! 010460 в!д
28.04.20!5р.)

2. €авченко н.с. - доктор педагог|пштх наук (,{[ л9 002478 в1д 10. 10.2013р|), професор кафедри
педагог|ки та осв|тнього менеджменту ( атестат 12 пР }]ъ 010460 в|д29.09.2015р')

доктор педагог|чних наук' професор

9лен експертно| ком!с1|',
зав;дувач кафелои тео0!т ! методикда"*.^.*.|-'ч1_...--г..

декоративно-прик.]1адного мистецтва та граф|ки

о.л. |}|93ц16ц

Резн|ченко

о.А. €епленток

,{ерхсавного закладу (п|вденноукр атнський нац |о на-т1ьний

педагог|чний ун|верситет |мен| 1{.{. 9тпинського)>,
кандидат педагог1чних наук, доцент

ректор 1{|ровощадського д
педагог1чного ун1верс
|мен1 Болодимира винн

02125415

[ппппя мппл!с]| Ф..]1. }1-|евнток



ц+Р!вн5{дьн!А тАБдн{щч
вщповщност| покАзник1в д1яльност|

1{|ровощадоького дер)кавного педагог|чного ун|ве!оитету
|мен] Болодимира Бинниченка

за спец|альн|стто 7.02020501 Фбразотворче п1истецтво (за видами)*
Ёер;каРнипя вртг,тогаи до акреди'тац|? напряпт:у п|дготовки (Ф(Р <<с;лец|.а.;т1ст>>)

':..*+*'ь',-.-т;.''5:.!.|1]!!а1{)!ься Бд()ьк{-ан1.!]|Ёпг1лгу' паБч1;!ьн0-}1е']'0д!!чн0!0
забезпенент:я' на}ковими досл1дясенн'{ми' п|дготовкото

[друтник|в та навчапьних пос|бник|в, %о

Результати осв1тньо| д|яльност| ф1вень п|дготовки
|в). не менште о/о

2.1. Р1вень знань отудент|в з гуман{тарно{ та ооц|ально-
економ1чно| п|дготовки:

'4"\- о^

2.2. Р1вень знЁ}нь сцлент!в з 11риродниво_наусово|

+10

+10

Ёазва цоказника (нормативу)

1 3 4 э

1. 9мови забезпечення держ.шно1 гарант|] якост| вищо|
осв!ти

|.|. Биконання навч!ш1ьного г1дану за 
':ок?шниками:перел1к навч2ш{ьних дисциг{л|н, години, форми контро.]т}о?

%
100 100

1.2. [{|двищення квал1ф|кац|! вик.т1адач1в пост1иного
складу за ос''""1 5 р'.1"'%

1 ? !т;саш-_т:!ст-ь !]21/ъ..}пд_:тапягдг!цттлу !'попяг._ъг;-#-.;'.\\/ |!у; 11ц! 
\1'р.'1с! 

\'| |-1!!!|]-\,,

прац|вник!в, що обстгров1тоть сшец1альн|сть | працтототь у
навча,'1ьному з'}клад! за основним м1сцем роботи, як!

100

100

100

00

2.\.|. }сп|гшно виконан| ко

ундаьтентально!) п|дготовки' :

2.2.| . ]/сп1тпно виконан| контрольн| завдання, %о 90
Ёазчальним г{ланом

.'. -д_ад п6с''д''-.2.2.2.9к1сно виконан1 контрольн| завдання (оц1нки ''5'' !

"4"),,^ .]у

2.з' Р|вень зн!}нь студент1в з| спец1ально| (фахово?)
п| пгптприт'.
!!!А! ]-. ! 1-'!.!|!! :

2.з .| . }сп|тпно виконан1 контрольн | завдання, оА 90 100 +10
2.з.2. -[к|сно викона::| конщольн| завдання (оц1нки ''5'' |

*,'7о 50 65 +15

+ +

|олова ком!с!| Ф..]1. 111евнток



3.2. )/часть стуАент|в у на1ков|й робот! (на1кова робота
на кафедрах та в лаборатор|ях, у{асть в нау(ових
конференц|ях, конкурсах, виставках' проф1льних
ол1мп1адах то{цо

|,-гп т:г:ц+ дт-д4|!?ду}'гц^: цль{!4!!1 у?|.,,шц д ддчд !1ч!'!!ъ!!'

зав|дувач кафедри образотворчого мистецтва
Ёац|онального педагог|чного

ун|верситету |мен1 1м1.|{. {рагоманова,
доктор педагог!чних наук, професор

9лен експертно? ком!с1ц
зав|дувач кафедри теор|т | методики
декоративно-прик.т1адного мистецтва та щаф|ки
,{ерх<авного заклад). <<|[|вденноукратнський нац|ональний
педагог!нний ун|верситет |пден! (.{.9тпинського))
кандидат педагог|иних наук, доцент

ректор 1{|ровощадського дер
педагог1чного ун1верситец
|мен1 Болодимира винн

о.л. ]1|евнток

й.1. Резн|ченко

о.А. €ементок

[ппоря иопл{с!{ 0.-]1. !!|евттгок
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