
ЕКСПЕРТНI ВИСНОВКИ
акредитацiйноi експертизи пhготовки бакалаврiв

за напрямом пiдготовки 6.040205 Статистика
галузi знаЕь 0402 Фiзико-математичнi науки

у Щентральноукраiнському державному педагогiчпому унiверситетi
iMeHi Володимира Винниченка

ВiдповiднО до пунктУ 4 Положення про акредитацiю вищих IIавчальних закладiв i
спецiальностей у вищих навчЕIльних закJIадах та вищих професiйних )чилищах, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 серпня 2001 року йqтВ <Про .ur"Ьрд*."""
положення про акредитацiю вищих навчаJIьних закладiв i спецiалiностей у вищих навчЕtльних
закладах та вищих професiйних r{илищах), та наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи JФ
522-л вiд 15.05.2019 р. кПро проведення акредитацiйноi ео"перr"з") з метою проведення
черговоi акредитацiйноi експертизи пiдготовки бакапаврiв з нiпр"му пiдготовки б.040205
статистика галузi знань Фiзико-математичнi науки у Щънтральноукраrнському державному
педагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винниченка, експертна комiсiя Йir,i"r.р"r"u
освiти i науки УкраiЪи здiйснювала робоry у складi:

голова koMicii
Шевченко Георгiй - професор кафедри Teopii ймовiрностейо статистики та актуарноiМихайлович математики КиiЪського нацiона_rrьного унiверситету iMeHi iupu.u

Шевченка, доктор фiзико-математичних наук;
член KoMici[

кiнаш Орест - доцент кафедри теоретичноi та прикJIадноi статистики
Михайлович Львiвського нацiональFIого унiверситету iMeHi IBaHa Франка,

кандидат фiзико-математичних наук.
За результатами акредитацiйноi експертизи комiсiя констатуе, що у перiод з 03.06.2019

по 05.06.2019 року було вивчено матерiали акредитацiйноТ справи iз'напряму пiдготовки
6.040205 СтатистиКа га;lузi знань Фiзико-математичнi науки, .r"p.uip.rro юр"дй.r"i.riдстави для
здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, стан кацрового забезпечення, якiсну харtжтеристику
науково-педагогiчного скJIаду, матерiа-ltьно-технiчну б*у, навчально-методичне та
iнформацiйне забезпеченЕя, якiсть пiдготовки та використання випускникiв i встановлено
наступне:

1. Загальна характеристика Щентральноукраiпського державного педагогiчного
унiвереитеry iMeнi Володимира Винниченка
та напряму пiдготовки б.040205 Статистика

Щентра_irьНоукраiнськиЙ державниЙ педагогiчний унiверситет iMeHi Володимира
ВинниченКа - це вищиЙ навчальнИй заклад IV рiвня акредитацii, жий здiйснюе пiдготовку
фахiвцiв за ступеневою системою освiти бака;lавр -магiстр.

юридичнi пiдстави для здiйснення ocBiTHboi дiяльностi:
Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни про створення Кiровоградського державного

педагогiчНого унiверситету iMeнi Володимира Винниченка вiд 4 квiтня |'997 p.Ns 303;
- .Щовiдка про внесення вищОго навчшIьногО закJIадУ до .Щержавного реестру вищих

навчальнrtх закладiв УкраiЪи (Реесmрацiя No I2-!-190 вid 0а.09.2012);
- .Щовiдка з Сдиного державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв

(Серiя ДД М 0]В63В вid ]9.07,20] ]);
*Свiдоцтвопродержавнуресстрацiююридиtlноiособи (СерiяАOONs077615вid11.06,1997);
-,.Щовiдка про взяття на облiк платника податкiв (Bid 21,07.20l/ }lb 2877/29-0);
- Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вtд27.0З.2017р. ]ф467 Про переймеIIування

Кiровогралського державного педагогiчного унiверситету iMeнi Володимирu B"""r*."*u;
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_ - Статут I]ентрапьноукраiнського державного педагогiчного унiверситету iMeHi Володимира
ВинниченКа (заmверdсюенuЙ наказоМ моН YKpaiHu Bid 22.06.2OtTp. MSOZ);

- Витяг з единого держutвного реестру юридичних осiб, ф-iзичних'осiб-пiдприемцiв та
громадських формуванъ Bid ] 1.02.2019 р, М 24283411;

- Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 27.06.2014р. Jф768 Щодо закрiплення
державного майна за Кiровоградським державним педагогiчним унiверситетом iMeHi
Володимира Винниченка;

- Iнформацiя з,Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно;
- Витяги з ,.Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про реестрацiю права

власностi;

- Iнформацiя .щержавного земельного кадастру про право власностi та речовi права на
земельну дiлянку;

-.Щоговiр оренди майна (пам'ятки архiтектури) вiд 2з.Oз.20lбр. ]ф35;
- Експертний звiт результатiв обстеження технiчного стану та експлуатацiйноi придатностi

булiвлi ryртожитку }ф2 по бульвару Студентському, 19-б у м. Кропивrrrцuпоrу;
- Довiдка Управлiння .Щержпрацi у Кiровоградськiй областi про вiдповiднiсть примiщень та

матерiальНо-технiчнОi базИ Щентральноукраiнського державного педагогiчного унiверситету
i_MeHi Володимира Винниченка встановленим HopMElM з охорони працi (Bid 16.04,ZtilBp. Мэ
01-22-08/1 587-]8);

- Акт Управлiння .щержпродспоживслужби про санiтарно-епiдемiологiчне обстеження
об'екта (Bid I0.07.2017p. Ne 05.03.02-04/106703);

- Висновок Улравлiння ,,щержавноi служби Украiни з надзвичайних сиryацiй уКiровогралськiй областi дснс Украiни (вid 2 0. 0 2. 2 О t Тр. мо 1-4 6/0 4. 0 2 -0 3) ;* ВисновоК Кiровоградськоi обласноi органiзацii iнвалiдiв Всеукраiнськоi органiзацii
iНВа-ТriДiВ КСОЮЗ ОРГанiзацiй iнва.пiдiв УкраЪи) щодо доступностi iнвалiдiв та iнЙих мало
мобiльниХ груп насеЛення дО примiщень L[дTY iм.В.Винниченка (Bid 08.05,2019);

вiдомостi щодо здiйснення ocBiTHboi дiяльностi у сферi вищоi освiти
ЩентрмьНоукраiнськиМ державним педагогiчним унiверситетом iMeHi Володимира
Винниченка;

- Акт узгодження перелiку спецiальностей, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв
вищоi освiти за ступенем (освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM) бакалавра, спецiалiста, магiстра та
лiцензованого обсягу;

_ - СертИфiкаТ пр9 акреДитацiЮ Кiровоградського державного педагогiчного унiверситетомiMeHi Володимира Винниченка за статусом вищого зttкJIаду освiти Iv рiвня iсери рд- ш
Nр1254238 Bid 15 червня 2012 р);

- Сертифiкат про акредитацiю напряму пiдготовки 6.040205 Статистика га-пузi знань 0402
Фiзико-математичнi науки (Серiя Н!-IINчI2907gg Bid 09.10.2017 р,).

керiвництво Щентральноукраiъським державним педаюгiчним унiверситетом iMeHi
Володимира Винниченка здiйсню€ ректор Семенюк олег Анатопiйоur", допrор фiлологiчнихнаук, професор.

В унiверситетi е денна, заочна форми навчання. Здiйснюеться пiдвищення квалiфiкацii
за прогрt}маN,Iи ВДосконалення володiння англiйською та нiмецькою мовап,Iи, пiдготовка до
вступУ у вищi навчальнi закJIади громадян УкраiЪи.

ЗгiднО Вiдомостей щодО здiйснення ocBiTHboT дiяльностi у сферi вищоi освiти, ЩЩПУ iM.в. Винниченка мае lrравО на пiдготовкУ здобувачiв 
- 
u"щЪi освiти за .ф.rr"on

(освiтньо-Квалiфiкацiйним piBHeM) бакшlавра, магiстра (сmаном на 24.04.2019р.):
- ступiнь бака_павра - 33 спецiа_тrьностi, лiцензований обсяг - 3818 осiб;
- ступiнЬ магiстра- 28 спецiальностей, лiцензований обсяг - |47з особи.
Загальний лiцензований обсяг закJIадУ вищоi освiти скJIадае 5291 особа (на кожний

навчЕlльний piK).
В Унiверситетi функцiонуе 8 факульmеmiв (iноземних мов, icTopii та права, мистецький,

природничо-географiчний, педагогiки та психологii, фiзико-математичний, фiзичного
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виховtlння, фiлологii та журна-тriстики) й центр довузiвськоi пiдготовки. освiтнiй процес
забезпечують 32 фаховi кафедри, з яких u"пус*оu1 - 30.

Загапьний контиЕгент студентiв станом на 01.05.2019 року скJIадае 3829 осiб, з якпх2787
осiб навчаеться на деннiй та 1,042 - на заочнiй формi навчанЕя.

Загальна площа будiвель унiверситету становить 50з76,52 кв.м., з яких власнi - 48879,22
кв.м, орендованi - 1497,3 кв.м.

Загальну характеристику IIдПУ iM. В. Винниченка наведено у таблицi 1.

Таблиця 1.
загальна характеристика Щентральноукраiнського державного

педагогiчного унiверситету iMeHi Володимира Винниченка
Сmаном на 0].05.20]9

з/п
Показники дiяльностi

Кiлькiснi lrараметри
,Щенна

форма
навчання

Заочна

форма
навчання

l. лiцензований обсяг вищого навчitльного закJIаду
(осiб) 529l

у т.ч. за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:
- молодший спецiалiст (осiб)
- бакапавр (осiб) з81 8
- спецiалiст (осiб)
- магiстр (осiб) |47з

2. Кiлькiсть студентiв разом: з829
у т.ч. за формамц навчання:

- денна (осiб) 2787
- вечiрня (осiб)
- заочна (осiб) I042

J. Кiлькiсть навчальних груп (одиниць) 175 108
4. Кiлькiсть спецiальностей, за якими унiuерситет мае

право на пiдготовку фахiвцiв (зq лiцензiею) (одиниць) 61

у т.ч. за освiтньо-квалiфiкацiйними (ocBiTHi^{и)
рiвнями:

- молодший спецiшliст (одиниць)
- бакалавр (одиниць) 55
- спецiа.lriст (одиниць)
- магiстр (одиниць) 28

5. Кiлькiсть кафедр, (одиниць) з2
з них випускових (одициць): 30

6. Кiлькiсть факультетiв (одиниць) 8
"l. Загальнi площi будiвель (кв. м) 50з,l6,52

з них:
- власнi (кв. м) 48879,22*
- орендованi (кв. rr,ц) 497,3

8. Площi, якi здаються вищим навчальним закJIадом в
оренду (кв. м) 524,5

Прuмimка:
yHiBepcumemoмn у

* - з HlIx зdаюmься в оренdу 524,5 кв.м., з якlм 238 KB,lи
I-y змiну навчання mа зdаюmься в оренОу у 2-у змiну.

голова koMicii Г. М. Шевченко
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важливою складовою дiяльностi унiверситету е аспiрантура та докторантура.
В унiверситетi дiе докторантура за спецiальностями: 011 OcBiTHi, педа.оiiчнi науки - 2особи; 014 Середня ocBiTa (фiзика) - 1 особа.
ПiдготовКа аспiрантiВ здiйснюетьсЯ за такими спецiальностями: 10.01.06 Теорiя

лiтератури; 10.02.0l YKpaiHcbKa мова; 13.00.02 Теорiя та методика навчання (фiзика); 1з.00.04
теорiя та методика професiйноi освiти. Пiдготовка аспiрантiв першого-третього року навчання
(вiдповiдно до rrостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 261 ъiо zЗ березня i016 ро*у ,rро
затвердження Порядку пiдготовки здобрачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii ia
доктора наук У вищих навчальних закладах (наукових установах) здiйснюсться за такими
лiцензованими спецiа.rrьностями: 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки; 032 Iсторiя та археологiя; 0З5
ФiЛОЛОГiЯ; 014 Середня ocBiTa (фiзика); 081 Право; 113 Прикладна MaTeмar"*u. На кiнець 2018
року В аспiрантурi назчалос я 72 аспiранти, у тому числi 42 особи очноi форми навчання.

в унiверситетi успiшно працюе 2 спецiалiзованi вченi ради iз за*""iу докторських
дисертацiй: 1). iз 2 спецiальностей д 23.053.02: 13.00.01 - загапьна педагогiка та iЪторiя
педагогiки; 13.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти; 2). iз спецiальностi д zз.Ьsз.о+:
13.00.02 - теорiя та методика IlавчанIuI (фiзика).

За мiжнародним рейтингом украiнських унiверситетiв за piBHeM iнтернет-присугностi
(Webometrics) унiверситет посiдае 2|4 мiсце. За рейтингом вузiв кТоп-200- Украiна>
унiверситет займае 126 мiсце серед 200 унiверситетiв. За консолiдовilним рейтингом кSсЪрus>,
<Webometrics>, <Топ-200 YKpaiHa> сереД 288 внЗ Украiни унiверсите, .uйrаu l16-118 мiсце.

Щентра.пьноукраТнськиЙ державниЙ педагогiчний унiверситет iMeHi Володимира
Винниченка спiвпрацюе iз 27 закорлонЕими IIавчаJIьними закJIадаrrли. Що основних 

"*p"rniuспiвробiтництва вiдносяться: обмiн науково-методичним досвiдом та лiтературою, публiкацii у
наукових фахових виданЕях, стажрання та пiдвищення ква-тriфiкацii викладачiв за прямими
угодами, перебування у вiдрядженнях з метою вивчення освiтянського досвiду та yracTi у
мiжнародних науково-практичних конференцiях, академiчний обмiн студентiв. ilрuй"rr"*"
результатами спiвробiтництва стало перебуваншI викJIадачiв за корлоном (стажування, у{асть у
конференцiях, викладаrrня); публiкацiI у збiрниках наукових шраць партнерiв.

На базi унiверситету органiзовуються та проводяться мiжнароднi, вЪеукраiнськi та
регiональнi науково-практичнi конференцii. Протягом 2015-2019 рЪкiв було проведено
мiжнародних - 40, всеукраiЪських - 46, регiональних - 25 наlково-практичних конференцiй.

с пi в р о б imн uцmв о i з з ару б i uсн \tJylu н авч альн lьJytu з акл аd амu
2018 року в унiверситетi продовжилася активна робота зi встановлення й пiдтримання

мiжнародних наlкових i освiтянських зв'язкiв. Наприклад, до активнпх26-тпза звiтний перiод
додалася угода про спiвробiтництво з навчальним закJIадом европейського Союзу 

- Вищою
школою управлiння та адмiнiстрацii в м. ополе (Польща) - та Кита:о (школою мистецтв Yaya
Comprehensive Art School провiнцii Гуйчжоу).

MiucHapodHi проекmu i zранmu, якi реалiзовувалuся у 20I8 роцi
цдпУ iM. В. ВинничеНка у скJIаДi мiжнароДного конСорцiумУ 10 унiверситетiв Литви,

Угорщини, Грецii, TyHicy, Марокко та Украiни продовжус виконання мiжнародного проекту
кПрограма пiдготовки Гендернi Студii: крок до демократii та миру у сусiднif до еС *рui"* .
рiзними традицiями> (kGender studies curriculum: А step for Democracy and Ръасе in
EU-neighbouring countries with different traditions>) за пiдтримки прогрtlп{и ЕRдSМUS+
(координатор проекту професор Авраменко О.В.). Мета проекту поJUIгае у реалiзацiТ в краiЪах з
рiзними традицiями магiстерських освiтньо-професiйних прогрЕlп{, оновлених гендерними
питаннями, з метою пiдвищення рiвня розулriння гендерних проблем у суспiльстui i у
вдосконаленнi методiв iх вирiшення. У раN{ках проекту поглиблено вивччlються статистичнi
показники гендерноi piBHocTi, прийнятi у cBiTi та ес. У результатi роботи проектноi групи за
три роки виконанЕя проекту 2016-2018 рр. 15 викладачiв унiверситету (з них 9 - викладачi
кафедри прикладноi математики, статистики та економiки; випусковоi для спецiа.ltьностi 112
Статистика) пiдвищили квалiфiкацiю та обмiнялися досвiдом в унiверситетах-партнерах Грецii,
Литви, Марокко, TyHicy та Угорщини. У 2018 рочi ]5 викладачiв унiверситету пiдвищили

y't. /
Голова KoMicii 4 //ry Г. М. ШевченкоIvl



5
квапiфiкаЦiю та обмiНювалися досвiдом роботи у проектi в унiверситетilх-[артнерах у Грецii, м.
СалонiкИ (професор Авраменко О.В., професор МЬида С.П., професор Рiжняк P.i., доценr"
КЛОЦ е.О., ПаСiЧНИК Н.О, Акбаш К,С., Лупан I-.B., Гуртовий ю.Ь., яременко л.I.) та'йарокко
(м, Фез), професор Авраменко О.В., професор Семейк о.А., доц"rrr" дкбаш K.i., Луrrаr, I.B.,
Семенюк Л.Л., Гуртовий Ю.В.).

Пр о в е d е Hi л,tiэtсн ар odH i кон ф ер енцit :
II МiжнарОдна наукОво-практична Iнтернет-конференцi" oI*o.eMHa мова у професiйнiй

пiдготовцi спецiшliстiв: проблеми та стратегiь, tS пюrо.о Z018 року.- хII мiжнародна Еауково-практична iHTepHeT конференцiя кМови i cBiT: дослiдження та
викладанн я>>, 22-2З березня 20 1 8 року.- НаУково-пракТична конференцiя кМистецька ocBiTa XXI столiття: викJIики сьогодення)),
|1-|9 квiтня 2018 року.- Мiжнародна науково-практична конференцiя кзасоби i технологii сучасного
навчального середовища), 18-19 травня 2018 року._ МiЖнародниЙ iнтерактивниЙ науково-Методичний вебiнар кТrапsl Дсаdеmу:
МiдлберiЙськиЙ iнстиryт мiжнародних дослiджень у MoHTepei>, 24 квiiня 2018 року.- Ш Мiжнародна науково-практична iнтернет-кЬнференцiя кСучаЪнi проблеми
забезпеченн" якостi життя в глоба;liзованому cBiTi>, 23 листопада 2018 р._ Х мiжнародНа науковО-практична конференцiя та ххV BceyKpaiHcbKi педагогiчнi
читаннЯ кТворча спадщина Василя Сухомлинського у вiтчизняЕому,u *iж"ародному вимiрах>,
4-5 жовтня 2018 року.- Науково-практична конференцiя кАктуальнi проблеми нацiонапьного законодавства)),
19 квiтня 2018 року.
- и Мiжнародна науково-пр.lктиtlна оrшйн-iнтернег конференцiя: <проблеми та iнновацii в
прцродничо-математиtпIiй, технологi.шriй i професiЁrнiй ocBiTi>, Т9-20 квiтлrя ZO|B року.- vII Мiжнародна науково-практична онлайн-iнтернет конференцiя 

- 
кfiроблеми та

шновацtt в природничо-математичнiй, технологiчнiй i професiйнiй ocBiTi>, 01-15 жовтня 2018
року.

II Мiжнародна конференцiя кГендернi студii: навчаЕня, дослiдженIlя та lтрактика) , !6-2О
квiтня2018 року.

за пiдсумками роботи зазначених конференцiй опублiковано збiрники наукових праць.
Акаd е*tiчн а мо б iльн i сmь сrпуd енmiв

у 2018 роцi разом з традицiйними ЗаХОДаN,IИ, якi передбачають проведення спiльних
наукових, ocBiTHix i культурних проектiв та ylacTb в наукових конферa"цir*, продовжилося
спiвробiтництво у сферi академiчноi мобiльностi студентЬ та 

""*оuдu"i". 
Протягом 2018 року

участЬ у програп,Iах акадеМiчногО обмiнУ взяли 18 студентiв унiверситету (у paN,IKax роЬоr"
угодИ про спiврОбiтництвО з ПоморсЬкою Академiею У м. Слупську, (Польща): t+ студентiв
пройшли семестрове навчання за кордоном i 4 студенти *r.r.ц"*ьго факультету музичного
вiддiлення Еавчаються в Поморськiй АкадемiТ за прогрttмою подвiй"о.6 д".rоому).У-другому
ceMecTpi 2018 - 2019 навчального року двi.rуленr*" проходятЬ семестрове навчання у в
ПОМОРСЬКiй АКаДеМii. ЗаГа-ltОМ З 2016 року 30 cTyjeHTiB отримали досвiд навчанЕя в польському
унiверситетi. .щвос студентiв факультету iноземних мо" 

"ь.rаrоться 
в унiверситетах Нiмеччини

за коротко тривалою стипендiальною програп,lою. Також у 2018 навчальному роцi в ЩЩПУпроходила стажування стипендiатка програми iMeHi Фулбрайт iз США ЕлiзабеЪ Фосетт, що
навчалася i стажувалася у викJIаданнi англiйськоi мови 

"*lr,озе*"оi 
на факультетi iноземних

мов та долучилася до заходiв кафедри фiлософii та полiтологii факультету icTopii та права.
закорdоннi MiэtcHapodHi конференцii mа сmаuсування

за учасmi науково-пеOаzоziчнtlх працiвнuкiв унiверсumеmу
ПредставНики унiвеРситетУ взяли очну (48 викладачiв) та заЬчну QЬ осiб) yracTb узакордонних мiжнародних наукових конференцiях та ceMiHapax у перiод ZbtB року та пройшли

сертифiкованi стажування в унiверситетах европейського Союзу. Передусiй цЁ, "ф"*uд,представники таких наукових га.ltузей як педагогiка, практична психологiя, фiлологiя, музична
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ocBiTa, теорiя i методика технологiчноi пiдготовки. У результатi освiтянських зв'язкiв
започаткована i продовжуеться спiвпраця з вищими ЗаКJIаДiu\{и освiти Польщi, Латвif,
словаччини. Результатом плiдноi мiжнароднот дiяпьностi доцентiв кафедри перекладу,
прикладноi та загальноi лiнгвiстики стаJIо проведення Мiжнародноъо iHTepun ruro.o
науково-методичного вебiнару "Transl Academy: Мiдлберiйський irr"r"ry, ,й"uродr"*
дослiджень у МонтереГ' та ylacTi у п'яти мiжнародних конференцiях з Teopii ,u .rpu*r"*"
перекладу Бельгii (м. Брюссель), Угорщини (м. Будапешт), США (м. Бостон) та отiиманнi
лiцензii на перекJIадацькi програмнi продукти з подальшим вруIrенням студе"ru* 

""рr"фiкатiвпро прохОдженЕЯ навчання за цими ПРОГРаrчI€lI\,1и. 5 березня 2018 на базi факультету iноземних
мов ТИПУ iMeHi В. ВинничеНка вiдкрИто iнфорМацiйниЙ цеIrтР европейського Союзу.
Представники унiверситету взяли ylacTb у роботi мiжнародний кулiтурнЪ-освiтнього форуму<Шовковий шJшх 20l8: Украiна-Китай>>, 14_15 ,ер"rr" в НацiЬна-rrьному авiацiйнЬму
унiверситетi; координатори програми партнерства та академiчноi мобiльностi студентiв у
рамках договору про спiвпРацю з Поморською академiею м. СЛ5rпськ (Республiка Польща)
взяли r{асть у мiжнароднiй конференцiI "Польща та Украiна - культурний та мистецький
простiр", 10 _ 12 травня 2018 на мистецькому факульrеii По*орськот АпадеriТ, Польща. 24
квiтня 2018 року, з ознайомчим робочим вiзитъм в унiверситетi перебував ректор школи
мистецтВ Yaya Comprehensive Art School провiнцii Гуйчжоу Jiang Shiji; та-профЪсор Йколи Li
Zhaofen ( КитайсЬка народна республiка) з метою нaлагодження робоi"^. *".rецьким
факультетом унiверситету.

Гул,t ан imарн е спiвр о б imнuцmв о
мае мiсце спiвпраця факультету iноземних мов з стипендiапьними фондами та

унiверситетами У результатi якоi студенти взяли yracTb у мiжнародних процрамах обмiну
студентiв та 8 студентiв отримtrли право на навчання та стажування за кордоном. У листопадi
2018 року група студентiв факультету iноземних мов (6 осiб,а 

""кrruда" фЪкультету iноземних
мов ВереЩак Ю.М.) взяла участЬ у польсько-нiмецько-украiЪсько*у ."йi"арi '.tearning from
History" у MicTi Освенцим, Польща.

Завданням колективу Щентральноукраiнського державIIого педагогiчного унiверситетуiMeHi Володимира Винниченка с пiдготовка фахiвцiв нового поколiння, якi за piur,.* освiти
вiцповiдають с}rасним вимогам та якi здатнi працювати в умовах iнтеграцii VкрЬiЪи у cBiToBe
спiвтовариство й конкурувати на ринку працi. За ocTaHHi роки унiвф."r., здобув широке
визнаннЯ й авторитет сереД абiтурiентiв, педагогiчноi та HayKoBoi громаjськостi.

зважаючи на потреби ринку працi, у 2008 роцi у Кiровоградському державному
педагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винничёнка вперше акредитовано спецiальнiсть
6.080100 Статистика за освiтньо-ква;liфiкацiйним piBHeM <бакалавро, у ZOto роцi акредитовано
пiдготовкУ фахiвцiВ за спецiа.пьнiстю 7.0402050l Статистика за освiтньЬ-кuалiфiкацiйним
piBHeM <спецiалiст), а у 2013 акредитоваЕо пiдготовку фахiвцiв за спецiальнiстю B.o+ozosot
прикладна та теоретична статистика за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM кмагiстр>. Дляпiдвищення iHTepecy молодi та для задоволення вимог сr{асного ринку працi до спецiььностi
1l2 Статистика галузi 11 Математика та статистика з 2016 року у Щентра-тlьноукраiЪському
державному педагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винниrе"*ъ була iозроблена
освiтньо-професiйна програма Статистика (Фiнансова, страхова та комп'ютерна статистика) зi
спецiа-пьностi 112 Статистика першого (бакалаврського) та другого (магiстерського) piBHlB
вищоi освiти, яка ра3ом з суто математико-статиститIним змiстовним наповItенням мае
фiНаНСОВО-СТРаХОВУ Та комп'ютерну складовi. Фахiвцiв напряму пiдготовки 6.040205
статистика та спецiальностi 112 Статистика у регiонi готуе единий заклад вищот освiти -
Щентра-пьноукраiЪський державний педагогiчний унiверситет iMeHi Володимира Винниченка.

випускова кафедра прикладноi математики, статистики та економiки 1пмсв1 становить
бiльше 80% у складi науково-педагогiчних працiвникiв, якi забезпочують освiтнiй процес за
напрямом пiдготовки 6.040205 Статистика. Серед них 3 професори та б доцентiв. у
навчальному процесi також задiянi кафедри: математики, iнформатики та iнформацiйних
технологiЙ, фiлософii та полiтоЛогiТ Ti iншi. Навчання на 100% забеiпечуеться викJIадачаrrли, якi
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працюють на постiйнiй ocHoBi.

Експертна комiсiя перевiрила оригiнали i констатуе rrаявнiсть в унiверситетi таких
документiв: Статр L{ентральноукраiъського державного педагогiчного унiверситеry iMeHi
ВолодимИра ВинниЧенка, ВитЯг з единого державного реестру юридичних ocib та фiзичнихосiб-пiдприемцiв, Лiцензiя на надання ocBiTHii послуг (ъiдоrо.ri щодо здiйснення ocBiTHboi
дiяльностi у сферi Вищоi освiти), Сертифiкат про акредитацiю 

"urrрйу 
пiдготовки б.040205

Статистика галузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки (Серiя нд-Ii Ngi2go7gg вid 09,]0.2017
PJ, локументи, що засвiдчують громадянство та piBeHi освiти керiвника унiверситету,
докр{ентИ про прЕвО власностi на будiвлi та споруди, док)rNIенти про вiдповiднiсть прЙмiцень
навчального закладу та його матерiапьно-технiчнот бази санiтарним нормtlпd та вимогаN,I правил
пожежноi безпеки.

комiсiя зzвначае, що Щентральноукраihський державний педагогiчний унiверситет iMeHi
Володимира ВинничеЕка за результатiIми акредитацii у груднi 2018 року освiтньо-професiйноi
програми Статистика (Фiнансова, страхова та комп'ютерна статисiика) зi спецiаrriнБстi 112
Статистика галузi знань 11 Математика та статистика За другим (магiстерським) piBHeM вищоi
освiти отримав сертифiкат уд м 12006893 вiд 08 сiчня 20i9 р.

вuсновка: експерmна коlпiсiя 3азначас, uцo унiверсumеm мае opuziшculu засновнuцькltх
doKyMeHmi?, tl,lo вidповidаюmь чuнно74у законоdавсmву,-dерэtсаrr* ,йоеам tцоdо пidzоmовкч
фахiвцiВ зазначеноi освimньо-ПрофесiйнОi проzраJчlu; е сучаснllлl навчсlльнчлt заклаdоtп, якuй л,tае
необхidну маmерiальну базу, iнформацiйне забезпечення mа науково-пеdаzоziчнuй поmенцiал Dля
зdiйснення пidzоmовкu фахiвцiв напрrlлrу пidzоmовкчl, l,tlo a*pr6u*yu*or".

2. ФорrчryВаннЯ та динамiка змiН контингенry сryлентiв
У ходi перевiрки виrIвлено показники формування контингенту студентiв на ocHoBi

даних за ocTaHHi чотири роки: у 201 5 р. обсяг набору складав 9 осiб, у 20iб р. 14 осiб, у 2О117 р. -
12 осiб; у 2018 р. - 7 осiб. АнШiз показав, що зменшенш{ контингеЕту протягом двох ocTaHHix
poKiB е наслiдком загаJIьного змеЕшення iHTepecy молодi ло 

- 

фiзико-мa1тематичних
спецiа-гtьностей в цiлому та змiналци у правилах вступу зокрема.

Таблиця 2.
Показникц формування контингенту студентiв

пЦготовки 6.040205 Статистика галузi знань 0402 Фiзико-ма.знань 0402 Фiзико-математичнi н
J{b

з/п Показник Роки
2015* 20 1 6** 20]7** 2018**

l лiцензований обсяг на напрям пцготовки
(спецiальнiсть): денна/заочна форма навчацня 30/30 60 60 60

2.

Прийнято на навчання, всього (осiб)
luпуск 2019р.*** 9*** 14 12 .7

. денна форма 9*** I4 l2 7

в m.ч. за dерэtсзамовленням 9 10 12 6
. заочна форма
в m.ч. за dерэrcзалtовленнял,t

. зарахованlD( на пlльгових )aмовах, з якими укладенi
договори на пiдготовку

подано заяв на одне мiсце за формами навчапшI:
. денна форма 49 57 52 27
. заочна форма

4.
Конкурс абiryрiентiв на мiсця державного замовленнlI
. денЕа форма

5.4 5.7 l3,0 4,5

. заочна форма

освimu).
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Контингент _студентiв напряму пiдготовки 6.040205 Статистика галузi знань 0402

Фiзико-математичнi науки освiтнього ступеню кбакапавр> на даний час формуеться з
випускникiв шкiл Щентра-пьноукраiъського регiону. Систематично публiкуют"с" 

"rar.i "uзаrrлiтки, виготовляЮться телеВiзiйнi сюжети профорiентацiйного a*-iary, проводяться днi
вiдкритих дверей та роз'яснювшIьна робота щодо ,ожrrивостей працевлаrптування випускникiв
напрямУ пiдготовки 6.040205 Статистика гаlrузi знань 040' Фiзико-математичнi науки
освiтнього ступеню <бакалавр>. Також у цдпУ iM. В.Винниченка проводиться
профорiентацiйна робота серед студентiв напряму пiдготовки 6.040205 СтатисЪика щодо
вступу та перспектив навчання за спецiапьнiстrо l12 Статистика гirлузi знань 11 Математика та
статистика. ,щля профорiентацiйноiроботи серед студентiв унiверситетом пiдтримуеться зв'язок
iз такими установами як Головне управлiння статистики 

" Кiро"о.рuд."*й оЬластi (гус),
стрtжова компанiя YHIKA та iншi.

На ДаНИЙ МОМеНт КОнтингент студентiЁ денноi форми навчання нttпряму пiдготовки
6.040205 СтатистиКа га-пузi знанЬ Фiзико-математичнi науки скпада€ 9 осiб. ПiдЪотовка фахiвцiвза заочною формою навчання не здiйснюеться. .що державноi атестацii, яка запланована на
червень 2019 р., допуще}Iо 9 студентiв денноi форми навчання.

вuсновок: експерmна комiсiя консmаmуе, що формування конmuнzенmу mа
профорiенmацiйна робоmа на напрrшli пidzоmовкu б,040205 Сmаmuсmuка zалузi знань 0402
Фiзuко-ltlаmел|аmuчнi наукu освimньоzо сmупеню кбакалаврлl провоОumься на нмеэюному piBHi,
НабiР сmуdенmiв за вкаlанuful ocBimHiM рiвнел,t вidповiОiе пЪmребам pezioHy, а орzанiЬацiя,
lulанування mа формування конmuнzенmу сmуdенmiв зdiйснюеmься вidповidно dо закБноdавчtlх i
HopшamuB\tlx doKyiueHmiB прu прuйомi на навчання, а mакоэtс в меJlсм лiцензованоео обсяеу
пidzоmовкu i з повнuм вuконаннял4 dерэюавноzо заl/tовлення.

3. Змiст пiдготовки фахiвцiв
Напрям пiдготовки 6.040205 Статистика галузi знань 0402 Фiзико-математичнi наlки

освiтнього ступеню <бака-павр> забезпечено освiтньо-професiйною програL{ою та навчшIьним
планом, якi по своiй cTpyKTypi та змiсту вiдповiдають вимогtlN,I МоЙ Украiни, затвердженi в
належному порядку. Зазначимо також, що робочою групою у складi .rленiв кафелри пмсЕ
професора Авраменко о.в., доцентiв Акбаш к.с., ,Щовгенко я.о., Макарчука о.п.,
Халецькоi З.ГI., керiвник групи - професор Волков Ю.I. було розроблено освiтньо-прЬфесirну
ПРОГРаIvIу Статистика (Фiнансова, страхова та комп'ютерна статистика) спецiальноЬтi 112
Статистика, галузi знань 11 Математика та статистика першого (бака-тlаврського) рiвня вищоi
освiти, TepMiH навчання 3 роки 10 мiсяцiв. Перший набф на освiтньо-професiйну прогр.tму
статистика (Фiнансова, страхова та компоютерна статистика) зi спецiа;rьнъстi 112 Статисъика
гаlryзi знань 11 Математика та статистика першого (бакалаврського) рiвня вiдбувся у 2016 рочi.

Навча-гlьнi плани напряму пiдготовки 6.040205 Статисiика га.тlузi i"ur,u 
'о402

Фiзико-математичнi науки освiтнього ступеЕю кбакалавр> скJIадаються на ocHoBi вимог мон
та у вiдпОвiдностi до стандарiв, аналiзуються i узгоджуються методичною радою факультету
рilзом з випусковою кафедрою вiдповiдно до потреб i сучасних актуальних проблем rriдiоrо"п"
майбутнього фахiвця у галузi 0402 Фiзико-математичнi науки. Навча_тlьнi плаrrи передбачають
перелiк нормативних, вибiркових дисциплiн, види аудиторних занять та форми контролю.

НаВЧаЛЬНi ДИСЦИПлiни в Еавчальному плаrri напряму пiдготовки o.o+ozos ёrurr.r"пu
гмузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки освiтнього ступеЕю кбакаrrавр> згрупованi за
ЦИклzlI\,Iи: цикл соцiально-гуманiтарноi пiдготовки _ 660 годин (22 кредити BCTs); цикл
фундаlлентшtьноТ, природничо-науковоiтазагальноекономiчноiпiдготоuп" - 1875 годин (62,5
кредитiв ECTS); цикл професiйноi та практичноi пiдготовки _ 4755 годин (158,5 кредитiв
ECTS), з них 18 кредитiв ECTS видiлено на KypcoBi роботи, практики та дипломне
проектування. Навчшlьний план також мiстить варiативний компонент освiти - дисциплiни за
вибороМ навчальнОго закладу та за вибором студентiв, якi суггсво доповнюють базову
пiдготовку бакапаврiв, поглиб.гпоють ixHi знання з ряду спецiа-ltьних та актуальних проблем з
фахових дисциплiн. У ходi експертноi перевiрки на мiсцi, комiсiя перевiрила .фu*.""",

голова koMicii Г. М. Шевченко
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зроблене пiд час попередньоi експертизи подаJ{их до Мон tжредитацiйних матерiалliв, у якому
зазначено, що IIавчальний плаrr за звiтнiй перiод (стор. 39) не вiдповiдае (кiлькiсть кредитiв
ECTS та загальна кiлькiсть годин) до п.п. 14 п.1 сr.1 Зuко"у Украrни кПро виЩу ocBiry>.комiсiею виявлено технiчну помилку - обсяг кредитiв, що Йдiляються на дипломне
проектування перевищено на 3 кредити. Пiсля внесення правки кiлькiсть кредитiв EcTs стало увiдповiднiсть до загальноi кiпькостi годин. Перезатверджений навчальЕиflплан представлено у
.ЩодаткУ 5, правка не вплинУла на вже отриманий студенrами обсяг кредитiв.

навчальним планом передбачена виробнича практика (4 тижй), двi навчальнi практики
та написання двох курсових робiт (з математики та з Teopii ймовiрностей та матемътичнот
статистики) та курсового проекту на вибiр студента - з Teopii ймоЪiрностей та випадкових
процесiв або зi статистики та аналiзу даних.

ЗгiднО затвердженого навчшIьного плану освiтнього процесу напряму пiдготовки
6.040205 Статистика викJIадачаrлtи кафедри ПМСЕ розробленi-навчЬьнi ;роЬа"" з ycix
навчilльних дисциплiн. У навча-rrьнiй програллi визначено мiсце i значення дисциплiни,
загальний змiст та вимоги до знань i BMiHb, компетентностi та прогрtll\{ний результат навчаЕня.
змiст навчальнот програми дисциплiни структурований ,u Irлоду-rи та темами. До кожноi
навчальноi дисциплiни на пiдставi навчальноi програrrли дисциплiни та навчЕlJIьного плану
напряму пiдготовки скJIада€ться робоча навчшIьна програма дисциплiни, яка е нормативним
документом Унiверситету. В робочих навчальних прогрtlп{ах iз врахуванням кiлькосъi годин за
Еавч,lльним планом детально розкрито змiст уrбового матерiалу, який включае: опис, меry i
завдання, компетентностi та запланованi результати навчання, тематичний плаrr та структуру iтематикУ навчitльнОi дисцИплiни, а такоЖ розподiл годин щодо оекцiй,
пр,жтичних/семiнарських/лабораторних занять та саrrлъстiйноi роботи студента, методи
контроJIЮ та порядок оцiнювання результатiв навчання, рекомендовtlну основну i допомiжну
лiтературУ та iнформацiйнi ресурси в IHTepHeTi. Робочi програN{и затверджуються на засiданнi
кафедри на початку навч€lльного року i при необхiдностi *op".yrru." ,u.r.р".атверджуються.

органiзацiя прiжтичноi пiдготовки регламентуеться Положенням про проведення
практики студентiв, затвердженим наказом МоН Украiни, Положенн"rи .rро органiзацiю i
проведення практик в Щентральноукраiнському державному педагогiчному унiверситетi iMeHi
володимира Винниченка. Практична. пiдготовпч-.rуд.rr.i" здiйснюеться на передових
с}ц{асЕих пiдприсмствах i органiзацiях згiдно з укjIаденими Унiверситетом договорulми.ПРаКТИЧНа ПiДГОТОВКа проводиться в умовах професiйнЬi дiяльностi пiд
органiзацiйно-методичним керiвництвом викJIадача yrriu"pc"rery та спецiа_шiста з фаху.програма практичноi пiдготовки та термiни ,rро".дarrrя практик визначаються навч.льним
планом, З ycix видiВ практичноi пiдготовки вiдповiдно до навчального пл€lну пiдготовки
розробленi вiдповiднi програми та методичнi рекомендацii.

КваrriфiкаЦiйнi роботи виконуються на завершапьному етапi пiдготовки бакалаврiв i е
скJIадовоЮ пiдсрtковоi атестацiiо виконаЕня яких реглапdентуеться Положенням про атестацiю
ЗДОбУВаЧiВ ВИЩОi ОСвiти та Положенням про квалiфiкацiйнi роботи в t{!пу iM. в. винниченка.
тематика курсових та дипломних робii "".rе*а."чно оновлю€ться та затверджуеться на
засiданнях кафедри на початку навчаJIьного року.

.щругою складовою атестацii бакалаврiв € державний квалiфiкацiйний екзамен, який екомплексною перевiркою рiвня компетентностей випускника. На державний екзамен
виносяться дисциплiни нормативноi комrrоненти та oKpeMi дисциплiни вибiiковоi компоненти
плану. КафедроЮ розробленi програми для проведення пiдсумковоi атестацii'здобрачiв вищоi
освiти, методичнi рекомеЕдацiТ длЯ написаннЯ курсовогО проектУ та дипломного проектування,
пiдготовки до державного квалiфiкацiйного 

"пзuйеrrу.Вuсновкu: експерmна коtчtiсiя консmаmуе, ulо dля напря-фlу пidzоmовкч б.040205
Сmаmuсmuка zалузi знань 0402 Фiзuко-маmеvлаmччнi HayKu освimньоzо сmупеню кбакалавр> у
повно^4у обсязi наявнi робочi проzрамu 3 навчальнuх duсцurutiн навчаltьноzо lхлану, проzршru зycix BudiB пракmuчноI пidеоmовкu mа лцеmоduчнi Mamepialtu dля провеdеннi пiDфковоt
аmесmацii зdобувачiв Buulot освimu. /

,r'l l
Голова KoMiciT fuЩr Г. М. ШевченкоIziy'
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4, Органiзацiйпе та навчально-методичне забезпечення освiтнього процесу
Щентрагrьноукранський доржавний педагогiчний унiверситет iMeHi ЁооЬд"*rрu

в_инниченка в органiзацii навчальЕого процесу керуеться Конституцiею Украiн", Зuпо"uri
Украiни, зокреМа uП_р9. o.cBiTy>, кПро вищу o.uiryo, по.ru"оu*и Кабiнету мйlстрiв украiъи,
наказЕlil,lи i листаlли MiHicTepcTBa освiти.i науки УкраiЪи. KpiM того, дiяльнiсть унiверситетурегламентусться Статугом IшпУ iM. В.Винниченка, Колективним договором мiжадмiнiстрацiею та профспiлковим KoMiTeToM IIдПУ iM. В.Винн""""оu, наказаNdи ректора.OcHoBHi матерiалИ прО органiзацiЮ навч€tпьнО-виховногО процесу мiстяться в збiрнику
кПоложеНня прО органiзацiю навчального процесу в I]eHTpa_TrbHoyKpaTHcbKoMy державномупедагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винниченка)), який iатверджуеться Вченою
радою унiверситету на кожний навчальний pik. Щорiчно до початку навчального рокузатверджуються плани роботи унiверситету, факультетiв, кафедр. Звiт про виконtlння планiв
роботИ за минулий_ навч€lльний piK проводиться у серпнi 

"а 
засiда"""* 

"".""* рад унiверситету,
ф акультетiв, виробничих нарадах, зiсiданнях *ф едр.

У ходi перевiркИ виявлено, що напрям пiдiотЪвки 6.040205 Статистика галузi знань 0402Фiзико-математичнi науки освiтнього ступеню кбака_тlавр> забезпечено стандартом вищоi
освiтИ навчальнОго закJIадУ. РобочоЮ групоЮ IцпУ iM. В.Винниченка з розробки скJIадових
компонентiв стандарту вищоi освiти спецiальностi 6.040205 Статистиоu ро.робпенi варiативнi
компоненти, якi увiйшли До складу стандарту, який тимчасово дiе до введення галузевого
стандарту вищоi освiти УкраiЪи. у 2016 Р. для здiйснення освiтнього процесу також розробленоi затверджено В установленому порядку Ьсвiтньо-професiйну .rpo.pu*y Статистика (Фiнансова,
страхова та комп'ютерна статистика) спецiа.тtьностi 112 Статистика. Програлtа орiентуеться на
сучаснi HayKoBi результати комплексу н&ук, пов'язаних з пiдготовкою'6ахiвцiв,Ъкi вЪлодiють
знаннями i компетентностями в галузi статистики та с}часних iнформацiйних технологiй.
випускники мають бути здатними до побудови та аналiзу математичних моделей стохастичних
систеМ i явищ' прогнозуВання tlовеДiнки та виявленнЯ закономiРностеЙ у даЕиХ великого обсяry
органiзацiйних, природничих, соцiшlьно-економiчних та фiнансови* ."Ъr.r.

ЩеКаНаТ фiЗИКО-МаТеМаТИЧНОго факультету, op*rri.ouylor" i здiйснюючи освiтнiй
пРоцес за напрямом пiдготовки 6.040205 Статистика галузi знань 0402 Фiзико-математичнi
науки освiтнього ступеЕю кбакалавр>, дотримуеться законодавчих i нормативних вимог вищоi
школи, постiйно спiвпрацюе i координуе свою дiяльнiсть iз випусковою кафедро., .rро щосвiдчать розпорядження деканату,_ ана-ltiз протоколiв .u.iдu"rr" рЙ факультету,науково-методичних комiсiй кафедр i факультету.

комiсiя констатуе, що на кафедрi пмсЕ працюе методична комiсiя, а на
фiзико-математичному факультетi метод-ичний ceMiнap, де обговорюються та аналiзуються:
навчальнi прогрilми; форми органiзацii та про".д.rrr" рiзних видiв занять, контролю,
СШ'rОСТiЙНОi РОбОТИ СryДеНТiв; навчzIльно-методичне забезпЪчення дисциплiн. на засiйнях
методичноi koMicii кафедри пмсЕ та методичних ceMiнapax систематично обговорюютьсянагальнi питання щодо вдосконitлення навчztльЕого процесу. НакопифваJIьна
бально-реЙтингова система, що передбачае оцiнювання за всiйа ""д*, аудиторноi та
позааудиторноi навчальноi дiяльностi, спрямована на опанування навчального навантаження занапрямоМ пiдготовки: поточний контроль, пiдсумковий контроль, письмовi, ycHi екзаN{ени,
тестування, залiк навчаJIьно-дослiдницькоi та виробничоi пракiик, kypcoBi роботи та проекти,
квалiфiкацiйна робота.

.Щля контролю за piBHeM заJIишкових знань розробленi комплекснi контрольнi роботи з
ДИСЦИПЛiН НаВЧаЛЬНОГО ПЛаНУ Еапряму пiдготовки. Контроль за самостiй"оо робоrою фдентiвздiйснюеться у рiзних формах: колоквilми, контрольнi роботи, реферати, iндивiдуа;rьнi
завдання i т.п. Викладача]v{и кафедри постiйно розроЪ*оться та поновлюються завдання дJUIпоточних саlлостiйних i контрольних робiт. Результати рiзних форм контролю регулярнообговорюються на.засiданнях кафедри та Вченоi рали факуо"rъф. З кожноi навчальноi
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необхiднi методиtlнi вкЕlзiвки i матерiали до вивчення студ9нтами цих дисциплiн. yci
ceMiHapcbki, практичнi та лабораторнi заняття мають методичЕе забезпечення, фонд якого
постiйно поповнюеться. Сryденти повнiстю забезпеченi питаннями для самостiйiоi роботи,контрольНими завданшIмИ та iндивiдуальними завданнями для доматттнiх робiт, 1,aarодir"r."r"
вказiвкалли для ix виконЕlння.

з метою закрiплення, поглиблення й узагальнення знань, одержaних за час навчання,
СТУДеНТаIvrи виконуються KypcoBi роботи дJUI комплексного вирiшення конкретного фаховогозавдання. Студенти. оР кБакалавр) виконують 3 KypcoBi роЪоr", першi Ъвi - iз^фаху (з
математики i з TeopiТ ймовiрностей та математичноi статистЙки), третя - курсовий ,rрЪ.*, зu
вибором студента згiдно навчiUIьного плану. Виконання курсових poOiT в УнiвЪрситетi
реглilментуеться Положенням про KypcoBi роботи в ЩентральноукраrЪському державному
педагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винниченка та .абезп"rепо методичними
рекомендацiями.

Практична пiдготовка студентiв е обов'язковим компонентом пiдготовки фахiвцiв за
напрямоМ пiдготовкИ 6.040205 СтатистиКа галузi зн€tнЬ Фiзико-мат.*чr"rrri наукИ ЛЙ злоЁу.r"
квалiфiкацiйного рiвня бакалавр i мае на MeTi набуття студентом професiйних Еавичок та BMiHb.
органiзацiя практичноi пiдготовки забезпечена методичними рекомендацiями та
регл.lп{ентуеться Положенням про проведення практики студентiв, затвердженим наказом Мон
украiъи, Положеннями про органiзацiю i пръведення практик в Щентра.пьноукраiнському
державному педагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винниченка. Практична пiдготовка
студентiв здiйснюеться на передових сrrасних пiдприемствах i органiзацiлr рiзних га.пузей
господарсТва, науки, освiти, охоронИ здоров'я, державного управлiння згiднJ a у*uдarr"r"УнiверсиТетом догоВорами. Практична пiдготовка,rроuодrruся в умовах професiйноi дiяльностiпiд органiзацiйно-методичниМ керiвництвом виклаДача YHiBepb"r..Y та с.rецiаrriста з фu*у.Програма практичноi пiдготовки та термiни проведення практик визначенi навчальним плЕIном.

вuсновок: експерmна коtttiсiя консmаmуе, lцо ореанiзацiйне mа навчаJlьно-меmоduчне
забезпечення ocBimHbozo процесу за напрrl"|,lолl пidzоmоiкu 6.040205 Сmаmuсmuка zалузi знань
0402 Фiзuко-маmец4аmuчнi наукu освimньоzо сmупеню кбакалавр> вidповidаюmь вчJуlоzалl
акр е dumацii пid z о mо BKu ф ахiвцiв.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
,Що складу випусковоi кафедри прикJIадноТ математики, статистики та економiки iз

напрямУ пiдготовкИ б.040205 СтатистиКа галузi знань О402 Фiзико-математичнi науки
освiтньогО ступеню <бака_павр> входять 15 осiб (за основним мiсцем роботи), з них З доктЬри
н&ук, професори, 12 кандидатiв наук, iз них 9 мають звання доцента. В цlлому по кабедрi
нараховуеТься I7,4 ставки, з них доктори наук, професори 

-2,6 ставки (15 %); пur,д"дur" ,ruyn,
доценти - |2,З ставки (70,7 %); старшi викладачi, кандидати наук - 2,5 ставки (l4,З Yo),.rup-i
викладачi. Штатна укомплектованiсть кафедри стаIIовить 1 00%.

частка науково-педагогiчних працiвникiв з науковими ступенями та/або вченими
званнями, якi забезпеч}тоть викладання лекцiйних годин цикJIу соцiально-гуrианiтарноi
пiдготовки пiдготовки дисциплiн навчального плану напрям пiдготьвки б.040205 Статистика
галузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки освiтнього ступеню кбака.тrавр) становить 100%, утому числi на постiйНiй ocHoBi - 100% ,з них докторiв наук таlабо професфiв -26,зYо

Частка науково-педагогiчних працiвникiв з науковими стулеЕями та вченими званнями,
якi забезпечують викJIадання лекцiйних годин цикIIу фу"д*.""альttоi, природничо-науковоi та
загальноекономiчноi пiдготовки становить 100%, у тому числi на постiйнiйъсновi - tоби, з них
докторiв наук таlабо професорiв - l4,4 О/о.

частка науково-педагогiчних працiвникiв з науковими ступенями та вченими званнями,
якi забезпечують викJIадання лекцiйних годин цишу професiЙноi та практичноi гriдготовки
становить 100%, у тому числi на постiйнiй ocнoBi _ 100%, з них докторiв наук таlабо професорiв_ 11,8 %.

.Що професорсько-викJIадацького скJIаду, який забезпечуе навчально-виховний процес за
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напрямоМ пiдготовкИ 6,040205 СтатистиКа галузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки
освiтнього ступеню <бакалаврD та на. освiтньо-пiофесiйнiй програмi Статистика (Фiнансова,
страхова та комп'ютерна статистика) зi спецiа-llьностi 1 12 Статисr"*а.rершого (бакалаврського)
рiвня Вищоi освiти, входять доктори та кандидати наук, випускники провiднЙх унiвфситетiвукратни: ,щонецького нацiона-tlьного унiверситету iMeHi Василя Стуса, Киiвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, Одеського нацiонального унiверситеryiMeHi I.I.Мечникова, Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В.Н.Каразi"u, u також
ЩентрапьНоукраiнськогО державного педагогiчного yHiB.p"".".y iMeHi Володимира
Винниченка (туг наведенi cyracHi назви ЗВО).

Група забезпечення напряму пiдготовки 6.040205 Статистика га-тlузi знань 04о2
Фiзико-математичнi науки освiтнього ступеню кбакалавр> та оПП Статистика (Фiнансова,
страхова та комп'ютерна статистика) спецiальностi tt2 Статистика скJIадаеться з 6
науково-педагогiчних працiвникiв кафедри, з яitих 2 професори, доктори наук Двраrrленко О.В.
та Волков ю.I. (33,3оА), 4 кандидати наук та доценти каффи дкбЬ К.С., ,Щовгенко Я.О.,
Макарчук О.П. та Халецька З.П. (66,7о^), якi працюють на постiйнiй ocHoBi та мають
квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi, науковий ступiнь або вчене звання.

Керiвником проектноi групи е доктор фiзико-математичних наук, професор Волков Ю.I.
За ocTaHHi п'ять poKiB проф. Волков Ю.I. мае i"ar"y кiлькiсть 

"uy*o""* ро.рЬОо*, у тому числi
закордоннi. Сферою наукових iHTepeciB доктора фiзико-математичних ,rayn,' професора
волкова Ю.I. е ймовiрнiснi аспекти конкретноiматематики, BiH е автором декiлькох навчальних
посiбникiв з Teopii ймовiрностей та математичноТ статистики. BiH е автором монографii
Экспоненцuальньlе сmаmuсmuческuе сmрукmурьl 1lzlx zuбрudьz. Palmarium acaiemic publrihrig,
SааrЬruСkеП, GеrmаПУ, 2015, а ТаКоЖ наукових публiкацiй у перiодичних виданrо, 

"*1 "*lor.iiдо наукометричних баз scopus, web of science Соrе collection, зокрема, kGeпeralized Bezier
Тrапфrmаtiоп>, Mathematical Notes, 20]5, vо1,97, М5, рр.669-678. Професор Волков Ю.I.
активно публiкуеться у вiтчизняних фахових виданнях, ойовнi публiкацii ia ocTaHHi три рокиприсвяченi проблемам комбiнаторного ана.гriзу, зокрема, пiдрахунку комбiнаторних оъ'йi",
Перрiн-подiбним рекурентним послiдовностям, 

- 
српу"а""ю piBHoMipHo розподiленихвипадкових величин ]Ощо. Професор Волков Ю.I. виклада€ дисциплiну <Комплексний ана-rriз>>,

а також здiйснюе керiвництво курсовим та дипломним проектуванЕrIм. Волков Ю.I. е незмiнним
керiвником Регiонального математичного ceMiHapy кмътематика, if застосування та
викJIаданнD), а також е головЕим редактором наукового журналу KHayKoBi записки. Серiя:
математика).

В .рупу забезпечення входить завiдувач кафедри пмсЕ, доктор фiз.-мат Еаук, проф.
АвраменкО о.В., яка веде активну наукову дiяльнiстЪ, публiкуеться у вiтчиi""п"* фа*о"r*,u узакордонНих видаЕНях. Вона € автороМ (у спiвавтОрствi) навчального посiбнипч iоrп'юmернi
спаmuсmuчнi пакеmu: навчально-меmоduчнuй посiбнuк KipoBozpad: КО!, 2015. 23б с., яiиtт
використовуеться в навч€IльЕому процесi. Професор Авраменко о.В. мае бiльше 150 наукових
публiкацiй, з них бiля 

_30 
публiкацiй у перiодичниrвиданнях, якi вклшоченi до Еаукометричних

баз Scopus або Web of Science Соrе Collection (5 з яких за ocTaHHi три роки) з сrIасних проблем
математичного моделювання. Професор Авраменко о.В. е керiвником науковоi д.р*u""Ъi r.*"
<приклална математика у дослiдженнi складних систем з дьтермiно"uпrй*" та стохастичними
процесаN{и> (реестра_цiйний номер: 0116 U 005271); завiдуе кафдрою прикпадЕоi математики,
статистики та економiки IЩПУ iM. В. Винниченка з 2003 р.; е !шеном постiйноi спецiалiзованоi
вченоi ради К 64.05 1.1 1, виступае опонентом на захистi диЪертацiй та е керiвником аспiрантiв та
консультантом здбувачiв. Неодноразово приймала rIасть у скJIадi журi BceykpaiHcbkoi
студентсьКоi олiмпiади та експертних комiсiй мон. OKpeMi результати наукових дослiдженьвона використовуе при викладаннi дисциплiни кмоделювання випадкових процесiв та
величин), здiйснюе керiвництво курсовим та дипломним проектуванням.

що групи забезпечення входять молодi науковцi, ка"д"дат" фiзико-математичЕих наук за
спецiапьнiстю 01.01.05 - теорiя ймовiрностi та математична статистика - дкбаш К.С. та
Макарчук О.П. Сфера iHTepeciB молодих дослiднg:iв безпосередньо пов'язана з напрямом
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ПiДГОТОВКИ 6.040205 СТатистика та зi спецiальнiстю 112 Статистика. так, доцент дкбаш к.с.
вивчас теорiю екстремальних значень та статистичний аналiз дЕtних, мас багатий досвiд роботи з
сучасним прогрtlмЕим забезпеченням для комп'ютерноi реалiзацii статистичного аналiф даних,е спiвавтором навчz}льного посiбника по застосуванню комп'ютерних статистичних пакетiв.
вона викладае дисциплiни кматематична статистикil), кметоди Ъптимiзацiт та дослiдження
операцiй> та <<комп'ютернi статистичнi пакетп>, здiйснюе керiвництво курсовим тадипломним
проектуванням. .Щоцент Макурчук о.П. вивчае лебегiвськi структури розподiлу випадкових
рядiв, характеристичнi функцii нескiнчених згорток Бернулi,'6рапrЙu"i вiдЬбраж."rr" ,u
множинИ та викJIадае дисципЛiни <.Щискретна математика i комбiнаторний аналiЪ>, кТеорiя
ймовiрностей з елементulми Teopii випадкових прочесiв>>, здiйснюa *aрi"""цтво курсовим та
дипломниМ проектуваIIням. .Щоценти Акбаш К.С. та Макарчук о.П. систематично .rубпiпу-r"
результати у перiодичних видаЕнях, вкJIючених до наукометричних баз Scopu, uбо wbb ог
science Соrе collection, зокрема, К.дkьаsh Ехропепtiаi Estimates for the Махimum scheme.
Ulсrаiпiап Mathematical Jоurпаl_ 2017. - Vol. б9.- No. 7- р, ]14i-115З; Працьовumuй М.В,
Макарчук О.П. РозпоDiл вuпаdковоt велuчuнu, зобраэюеноt dвiйковчм dробЬм iз mрьол,tа
наdлuulковuл,lu оdнаково розпоdiленuмu цuфрамu, Украiнськuй маmемаmu"пiй uсурнси. - zоtц._ т,66. _ ]w 1. - С,79-8В; Клu*tчук С.О, Працьовumuй М.В, Макарчук О.П, чiimоmа цuфрuзобраuсення чuсла i йоzо асllлrпmоmuчне cepeDлe значення цuфр. Украtнськuй маmемаmччнuй
эtсурнал. _ 2014. _ т.бб. -Ns 3. - с. 302-310; М. V. Pratsiovytyi, S. O,'Klymchuk. O.P.Makarchuk.
Level sets of asymptotic mеап of digits fuпсtiоп for 4-adic repуesentatioп of real пumьеr. Methods
Fuпсt. Дпаl. Topologt 22 (2016), по. 2, ]84-19б, (|YеЬ of Sсiепсе Core Соllесtiоп).

,Що складУ проектноi групИ входитЬ кандидаТ фiзико-математиIших н&ук, доцент
Халецька З.П., сферою науково-методичних iHTepeciB якоi е алгебра та математична логiка,
математика страхування, вона е автором посiбникiв з математичноi логiки та з актуарноi
математики, зокрема, Маmелlаmuчна лоziка mа mеорiя алzорumмiв // Навч. noiidnun.
-Кропuвнuцькuй, рвв I(дпУ iл,l.. В.Вuнн1,1ченка., 2017. - IЭбс,, OcHbBu акmуарноi маmел4аmuкu.:
навчально-мlеmоduчнuй посiбнuк. - Кропuвнuцькuй: IIДПу iM.. В.Вuннuченка, 2018. - 88 с.
Халецька З.П. викладае дисциплiни <Алгебро, <Математична логiка та теорiя алгоритмiв>,
кАктуарна математикш, здiйснюе керiвництво курсовим та дипломним проектуванням.

Членом групи забезпечення е також кандидат економiчних Ha)rK, доцa"r,Щовгенко Я.О,
яка займасться статистичним ана.шiзом та моделюваЕняМ фiнансЬви* p""*i" Украiни, е
спiвавтором посiбникiв з eKoHoMeTPii та економiчного u"*йу. ,Щоценти ,Щовгенко Я.о. та
Халецька З.П. е авторами-укJIадачаМи навчzIльНого посiбника Банкi,вська mа сmрмова справа.-
Кропuвнuцькuй, РВВ IщпУ iM, В.Вuннuченка.- 201в,- ]76 с. Доцент .Щовгенко Я.О. викладае
дисциплiни: кТеорiя ризикiв>, кЕконометрiя>, <MiKpo- та MaKpoeKoHoMiKa>, кСтатистика та
економiчна статистикы, здiйснюс керiвництво курсовим та дипломним проектуванням.

Комiсiя вiдмiчае, що напрям пiдготовки 6.040205 Статисr"*u iu спецiальнiсть 112
статистика е суrасними наrrрямilми пiдготовки, який розпочато наприкiнцi хх столiття. Вykpaihi перший випуск бакалаврiв цiеi спецiальностi 

"iдбр." у Киiъському нацiональному
унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка у 2000 роцi. На даний час спецiа_пьнiстi 112 Статистика
входить до галузi 1 1 Математика та статистика разом зi спецiа;rьЕостями 1 1 1 Математика та 1 1з
Прикладна математика. До складу останньоi з них увiйшла ранiше iснуюча спецiальнiсть
MexaHiKa. ТакиМ чином, спецiальностi членiв групи забезпеченпя професорiв Волкова Ю.I.,
професора ABpa:r,teHKo О.В., доцента ,Щовгенко Я.о. та доцента Ха_rlецькоТ З.П., якi отримали
виЩУ ocBiTy до 2000 року за однiеЮ з названиХ спецiальностей, слiд вважати такими, що мають
9cBiTY, ВiДПОВiДНУ ДО Спецiальностi 112 Статистика. Кваrriфiкацiя доцентiu dцýатrт к.с. та
МакарчукаО.П. пiдтверджуеться ступенем кандидата Еаук (спецiальнiсть 01.01.05 - теорiя
ймовiрностi та математична статистика). Зазначимо, Що квалiфiкацiя кожного з названих членiв
групи забезпечення пiдтверджена не менш як ciMoMa ВИДаN,Iи чи результатап,Iи, перелiченими у
п.30 Лiцензiйних умов. Отже, комiсiею встановлено, Що Bci члени групи забезпечення мають
квалiфiкацiю, яка вiдповiдае напряму пiдготовки 6.010205 Статистйа та спецiа.тlъностi 112
статистика.
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okpiM членiв групи забезпечення у навчальному процесi задiяний доктор технiчних н&ук,кандидаТ фiзико-маТематичниХ ноук, професор Фiлер з.ю., який лослiджуе приклЙнi

проблеми, повоязанi з прогнозуванням еконойiчн"*,а соцiальних процесiв. Пiд керiвн"цruоnn
професора Фiлера З.Ю. розрОбленО програN,Iний продукт для прогнозування майже перiодичнихпРоцесiв. BiH плiдно спiвпрацюе з Кiровоградською обпл.рiuдмiнiстрацiею з 

'питЕIнь

прогнозування економiчних процесiв пiд час кризи, активно вносить .*oi ,rро.rозицii щодокоригуваНня фiнанСовоi полiТики на piBHi державного управлiння. KpiM ,о.о, .rрофесор
ФiлеР З,Ю. проволить роботу з 

"ивчен"я 
icTopii йur"ru""*и, статисти*" ,u-епоrrомiки, .ouparu,В YKPaiHi Та На КiРОВОГРаЛЩиНi. Професор Фiлер З.Ю. викладае дисциплiни <<рiвняння

математичноi фiзики>' кАналiз динаrrцiки часових рядiв> та кIсторiя математики)), якi
вiдповiдають його квалiфiкацii.

kpiM вище згаданих викладачiв, У навччtльному процесi бра.тlи участь кандидати наук -
доцент Яременко ю.в. (кГеометрiя>), доцент Гуртовий ю.Ё. (<ii4атематичний аналiз>>,
<,Щиференцiа-rrьна геометрiя i топологiя>), доцент Ворониt О.М. (кЩЙференцiальнi рiвняння>),
ДОЦеНТ ЛУПаН I.B. (КIНфОРМаТИКа та прогрtlмування>), .ruр-"i'""*оuдч.r гаевський м.в.(кФункцiональний_ аналiз та теорiя мiри й iнтеграло), сфший викладач Корецька В.о.
(<Бухгалтерський фiнансовИй облiо), старший uиопада' Нарадовий В.В. (кМеТоди обчислень),
<ПрактикУrи з симвоЛьних обчИслень>), доценТ Яременко Л.I. 1кСтатистичнi методи в ocBiTi>).у ходi перевiрки комiсiя проаналiзувала також стан пiдготовки no"r* -йоr" з

кваrriфiкацiею, .жа вiдrовiдае спецiа-iьностi 1 12 Статистика. З'ясовано, що на даний час випускниця
СПеЦiаЛЬНОСТi 8.04020501 ПРИКЛаДна та теоретична статистика Шелуденко д. навчаеться уцiльовiЙ аспiрантуРi КиiЪськогО Нацi9цд1""о.О унiверситетУ iMeHi Тараса IТТ99q9ц64о nвипускниця Tiei ж спецiальностi Сальник к. навчаеться у аспiрантурi при цдlrу
iM. В.Винниченка. 

*Тематики дисертацiйних дослiджень нtвваIIих u..ripu"ro* вiдповiдають
спецiальностi 112 Статистика, робота над дисертацiшли виконусться згiдно плану. Отже, можна
зазначити, що випускова кафедра придiляе значну увагу пiдготовцi нових кандидатiв на}к та
локторiв фiлософii вiдповiдноi квалiфiкацii, при цьому комiсiя рекомендуе спрямувати зусилJuI
випусковОi кафедрИ на створенЕя умов для перспективних к*д"даriв наук щодо захисту
докторських дисертацiй за спецiальнiстю 1 12 Статистика.

КомiсiЯ виявила,.Що на кафеДрi ведеться робота з пiдвищення квалiфiкацii викладачiв,
якi. забезпечують освiтнiй процес за напрямом пiдготовки 6.040205 Статистика на
освiтньо-професifoiою прогрilмою Статистика (бiнансова" страхова та кол"тl'ютерна статиспжа).
ВИКЛаДаЧi Koxcri 5 PoKiB ЦРОХОДятъ cTaжyBaHIuI у закJIадФ( вищоi освiти на кафедрах, профiлъ лtих
вiдгlовiдае зазначеноМу напрfi,IУ пi,щотовки. Наслiдком стажування е оновленi та доповненiпрограми навчаJIьних KypciB, методичнi матерiали Еа допомогУ студентаN,I, а також
впровадженЕя ряду HoBiTHix технологiй навчання, електронних посiбникiв, введеЕня дотехнологiй навчання елементiв модульно-трансферноi системи роботи тощо. Програrrли кожного
стажуваЕня передбачають поглиблене вивченЕя фУндаментzlльних KypciB та спецiальних
статистично-математичних дисциплiн. Загалом, професорсько-викJIадацький склад кафедрипмсЕ проводить плiдну наукову роботу, 

- 
nbu'"iurry з економiко-статистичними

дослiджеНнями, статистичним моделЮванЕяМ динаrrлiчних процесiв, а також з дослiдженнями угалузi дидактики статистично-математичних дисциплiн.
ВiДМiТИМО, ЩО КафеДРа ПiДТРИМУе зВ'язки з установаN,Iи та пiдприемствttп,Iи, проводить

науково-дослiдну роботу, задiяна у мiжнародних ocBiTHix проектах, пов'язаних зi статистичною
проблематикою. Так, члени кафедри були уrасникамй, а завiдувач кафедри професор
Авраменко о.в. - координатором вiд IJдпУ iм.В.Винниченка, проекту за програмою TEMPUS
KEducation measurement adapted to EU standards> (2009-20;ni ,u ,rро.ктом за прогр.мою
ERASMUS* "Gender Studies Curriculum: А Step for Democracy and РЬасе in ЕU-пеighЬЪuriпg
countries with different traditions" (2015-2018)_ Пiд керiвнrцr"о* Двраrrtенко о.В. успiшновиконанi три державнi бюджетнi проекти, зокрома, <,щетермiноъur. та стохастичне

хт:":л"."::я хвильових пролесiв у шаруватих гiдродиналцiчних системах з неоднорiдностями)
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дослiдженнi складних систем з детермiноваIIими та стохастичними процесtlI\,Iи)) на 2016-2019
рр, Починаючи з 20И р., зtt щорiчними планаIuи взаемозв'я.*у, проф.сорсько-викладацький
склад кафедри пмсЕ веде активнУ спiвпрацю з Головним управлiнн"м статистики в
кiровоградськiй областi шJuIхом надання консультацiй щодо .уruй"* методiв та пiдходiв
проведення стати_стичного аналiзу даних у рiзних галузях економiчноi дiяльностi
Кiровогралськоi областi та беруть активну участь у засiданн"* *руrо"х столiв, ceMiHapax з
метою вироблення рекомендацiй щодо стратегiТ розвитку ЩентрапьноукраiЪського регiоЪу. З
2016 року основна тематика консультувань стосуеться гендерноi 

"rur"ar"*" 
вiдповiдно доактуальних европейських розробок, безпосередньо пов'язаних з мiжнародним проектом

"Gender Studies Сurriсulum: А Step fоr Democracy and Реасе in EU-neighbouring соuпйеs with
different traditions" у рап,{ках прогрi}ми ЕрАзмус+. Таким 

"""ой, науково-педагогiчнi
працiвники кафедри пмсЕ проводять плiдну наукову роботу, повОязану з статистичними
дослiдженнями в економiцi та соцiшtьних процеса*, що uiлОуuЬr"ся в KpaiHi; статистичним
моделюванням динаtrлiчних процесiв, а також з дослiдженнями у га-пузi дидактики
статистично-математичних дисциплiн.

комiсiя особливо вiддлiчае, що кадровий скJIад унiверситету вiдповiдае вимогtlм
пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-професiйною прогрilмою Статистика 1biHaHcoBa, сц)ахова та
комп'ютерна статистика) зi спецiальностi 112 Сiатистика галузi зн.lнь 11 Математика та
статистика другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти, що було пiдтверджено в ходi
акредитацiйноi експертизи з 1З.12.2018 р. по 15.12.2018 р. (сертифiкат УЩ:лъ izооовqЗ вiд 08
сiчня 2019 р.)

Васновок: кол,tiсiя консmаmуе, tцо якiснuй сl<лаd zрупч забезпечення, вuпусковоt кафеdрu,
науково-пеdаzоziчнuх працiвнuкiв, якi забезпечуюmь набча]lьнuй процес напря7|у пidzimоькu
6,040205 Сmаmuсmuка zалузi знань 0402 Фiзuко-и4аmеjvаmuчнi Hayаu orBi.roozo сmупеню
кбакалаврl mа оПП, Сmаmuсmuка (Фiнансова, спрмова mа *оrп;rmrрна сmаmuсmuка) за
спецiальнiсmю ]]2 Сmаmuсmuка перutоlо (бакаltаврськоzо) рiвня BuuloibcBimu, вidповidаюmь
ЛiцензiйнuЛl YMOBa-II,| з наdання ocBimHix послуz у сфiрi вutцоt освimu mа !ерuсавнllл4 вuмоzам do
акреdumацil за piBHeM кбакаltавр>. Кол,tiсiя особлuвi вidл,tiчае, ulо каdров,uй склаd унiверсumеmувidповidас mакоэtс Bltшoza]yl пidzоmовкu фахiвцiв dруzоzо (л,tаеiсmерсiкоео) рiвня uurцit ocBimu,
tцо було пidmверduсено В хоdi акреdumацiйноl 

-експерmuзu 
у ipydHi iolB року. Воdночас,

експерmна комiсiя рекоменdуе спрrtлtуваmu зусlллля вuпусковоt кафеdрч на сmворення умов dля
л,tолоduх науковцiв u4оdо lахuсmу dokmopcbkttx duсерmацiй за спецiалiнiсmю 1]2 Сmаmuсmuка1

6. Матерiально-технiчне забезпечення освiтнього процесу
комiсiя ознайомилась зi станом матерiально-технiчного aiбaa.ra".rrrr" оовiтнього

процесУ пiдготовки бакалаврiв напряму 6.040205 Статистика га;rузi знань 04о2
Фiзико-математичнi науки та вiдмiчаео Що за час iснування унiверситету здiйснено низку
серйозних реформувань, спрямованих на розширення напрямкiв йъго дiяльностi. Зага.пьнаплоща будiвель ЩентральноукраiЪського державного педагогiчного унiверситетуiм.В.Винниченка станом на 01.05.2019 р. cr*ou"ru 5оз7652 м2, з 

"ких 
власнi'цввтg,i i,

орендованi _ 1497,З м2. Сьогоднi унiверситет мае б навчально-лабораторних корпусiв (п'ять
власних та один орендованого), 4 гуртожитки загальною площею 2l792Ji 

", 
з яких

використОвуеться 3 - площею 176З9,З? *r (один гуртожиток виведений iз експлуатацii);
бiблiотеку загальною площею 20|6,2 м2 1у тому числi-читальнi зали - 577,6 

"'l, до'по"Йi
споруди, профiлакТорiй на 50 мiсцЬ з iдальнею, спорткомплекс. Окремо, за MicToM, porru*ouurru
база вiдпОчинкУ кБуревiсник> з вiдкритими iryовими майданчикаN{и дJUI ру<ливих iгор,
майданчиками дJU{ настiльного TeHicy. Унiверситетом забезпечено доступнiсi" "u"r-""ri*примiщень для осiб з iнва-пiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до навчальних kopIryciB, назчшlьних аудиrоiit, вбиралень та iншоi
iнфраструктури вiдповiдно до державних будiвельних Еорм, .rpbu"n i.*"дuрriв (iнформацiя
представлена на сайтi ТЦПУ iM. В.Винниченка).

Загальна навчально-лабораторна площа сягае 2843З,5 м2 . Зокрема, корпусу М 1 - 65З5,6
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"; 
Jф 2_з417,t,'; Jф 3 (орендований) - 1497,3м2;лм 4- 7895,2м2;]ф5 -'76l0,4M2; наукова

бiблiотека (прибудова до корпусу }ф 5) - 2762,4 м 2; Jф в - tцiт,g 
". 

Ппощu примiщень длязанять студентiв (лекцiйнi, аудиторнi примiщення, кабiнети, лабораторii,'комп'ютернi
лабораторii, спортивнi за_тlи) - 11394,8 *2, у,Ь*У числi власних 106Ьз,0 ,r, орепдованих 701.8 м]
для мистецького факультету, зданих в оренду _ 404,0 м2 1з них 238,0 ,) 

""*ор""rо"уоr"."унiверситетом к першу змiну навчання, а здаються в оренду Еа другу змiну. Зъбезпеченiсть
примiщеннями для проведення навчальних занять та контрольних з*одi" - ;,9i ;r-," r
студента (для наявного контингенту студентiв). Зага-rrьний контингент студентiв станом на
01.05.2019 року складаеЗ829 особи, з яких 2787 особпIIавчаеться наденнiй та|042назаочнiй
формi навчання. В унiверСитетi обладнанО 45 мультИмедiйних лекцiйних аудиторiй, щокомплектуються проекцiйною, компоютерною та аулiо технiкою; с загальною кiлькiстrъп"auоо
тисячi посадкових мiсць, в тому числi створено комплекти переносного мультимедiйного
обладнання. Медичне обслуговування студеЪтiв здiйснюсться у студентськiй полiклiнiцi,
унiверситетському медпунктi та профiлакторii.

КомiсiЯ ознайомиЛась з докуIиент€lми, за якимИ житлова площа гуртожитку на l студента
складае 6,08 м2. В гуртожитках проживае 951 студеЕт (вiдсоток заб"з.r"rе"шI студентiв, якiпотребlтоть гуртожитку, становить 100%). Окремо, за MicToM, розтаllтованийнавч3lльЕо-тренувальний оздоровчий табiр кБуревiснию) Еа 100 мiсць з вiдкритими iгровими
майданчиками для рухlтивих iгор, площадками для настiльного TeHicy та бiговими дорiжками iсмугою перешкод. jlо.ч"l"ня л:туд:нтiв унiверситету забезпечують двi iдальнi ,Ъ бу6.r"
загальною площею 71 1,10 м' на 316 мiсць (5 сryдентiв на 1 мiсце з урахуванням навчання у двiзмiни).

yci пiдроздiли унiверситету та гуртожитки мають водопостачання, каналiзацiю та
опалення. Студенти мають цiлком задовiпьнi житлово-побуговi уý{ови. Водопостачання
зДiйснюеться вiд Yi9lK9i водопровiдноi мережi. Кана.lriзацiя йд*r".rа до MicbKoi
каналiзацiйноiмережi. Yci навчальнi й житловi примiщеЕЕя, якi викориa.о"у.r"a", знаходяться
у cTaHi, що вiдповiдае сrrасним санiтарно-гiгiенiчним вимогап{ та вимогzlм технiки безпеки.
випадкiв порушень виробничоi, caHiTapHoi, протипожежнот безпеки i випадкiв травмувitння Ее
виявлено. Гуртожиток JtIb2 не використовуеться за технiчним станом.

на фiзико-математичному факультетi 45 навчальних примiщень, iз них 26 навча-rrьних
лабораторiй та 8 кабiнетiв. Лекцiйнi, практичнi та ceMiHa}cbKi заняття проводяться у 18
аудиторiяХ на 1153 мiсця. ЗаняттЯ з безпекИ житледiял"rrо.ri проводяться в Ъпецiалiзованому
кабiнетi на 25 мiсць. Лабораторнi заняття з iнформатики проводяться в 7 комп'ютерних класах на98 МiСЦЬ. Самостiйна та iндивiдуальна рЪОоru проводяться в комп'ю..р"", кJIасах та
примiщеннях факультету. Факультет забезпечений 8-мЬ комп'ютерними кJIасап,Iи, якi об'еднанi в
€дину локальну мережу факультетУ, Що е складовою унiверситетськоi мережi. Bci комп'ютернi
лабораторii мають вихiд у мережу Iпtеrпеt. На факульr.ri . сr{асна ,roro*o"u мультимедiйна
аудиторiя, в якiй покурсно читають лекцii iз загальнокультурЕих та соцiально-економiчних
ДИСЦИПЛiН, 7 ЛеКЦiЙНИХ аУДИТОРiй, обладнаних необхiдними технi.rrrими засобами (2 iз них -замкнено телевiзiйною системою), 7 - сучасних мультимедiйних лекцiйних аулиторiй, 11
аудиторiй призначенi для проведення практичних та семiнарських занять. Всього у цдпуiM. В. Винниченка використову€ться 700 пЪрсонttльних комп'ютерiв (на 5 студентiв приведеного
контингенту 1 комп'ютер). Комп'ютеризованi робочi мiсця унiвЪрситету об'еднанi Ъ локальну
мережу з можJIивiстю дост).пу до BcecBiTHboi мережi Internet, Bci пiдроздiли унiверситетупiдключенi до загальноуýiверситетськоi мережi. ъсi студентськi гуртожитки пiдключеннi
оптоволоконними канала},Iи до загально унiверситетськоi мережi. Створено вiльну WiFi-зону з
покриттям вiд чита-шьних залiв бiблiотеки до мiсць вiдпочинку студентi" ru.порr"вних залiв (100
вiдсоткiв унiверситетського каlrлпусу).

У ходi перевiрки виявлено, що для потреб напряму пiдготовки 6.040205 Статистика
використовуються три комп'ютернi лабораторii, укомплектованi сrIасною технiкою та
мультимедiйним обладнанням дJш вивчення навчальних дисциплiн. Наявнi комплекти
переносного мультимедiйного обладнання. Також в ocBiTнboмy процесi використовуеться ще
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двi мультимедiйнi лекцiйнi аудиторii. Забезпеченiстъ муJIьтимедiйнипц обладнанням дляодночасного використання в навчальних аудиторiях (мiнiма-тrьний вiдсоток кiлькостi аулиторiй)
скJIадае 50%. Розклади занять студентiв даного Еапряму пiдготовки скJIадено таким чином, щокожен студент забезпечений окремим компоютером на аудиторних заняттях та пiд час
виконання самостiйноi роботи.

сучасна комп'ютерна TexHika та лiцензiйне програмне забезпечення на
фiзико-математичному факультетi систематитIно оновлюеться та закуповуеться, зокрема, за
двома мiжнародними проектами за програмою TEMPUS <Education -.чr*ё*.пt adapted to EU
standards> та за програмою ЕRдSмUS*'.Gender Studies Счrriсчlum: Д Step fоr DеmЬсrасу and
Реасе in EU-neighbouring countries with different traditions" (координатор названих .p*ii"
професор Авраlленко о.в.). Так, у 2009 роцi отримано задля навчаJIьних цiлей 45 пК 

"u 
20 ПК, у2015 роui - 30 пк, 2 сервери та 5 ПК для забезпечення автоматизованих робочих мiсць

викладачiв та спiвробiтникiв факультету та кафедри ПмсЕ. особливо вiдмiтийо, що у kBiTHi
2019 РОКУ УНiВеРСИТеТОМ Закуплено лiцензiI на програпdне забезпечення дJuI статистичних
ДОСЛiДЖеНЬ, математичного моделювання та символьних обчислень (марlе, мАтLдв, MPlus).

.Щля забезпечення с}часного рiвня освiтнього процссу за напрямом пiдготовки 6.0402б5
Статистика галузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки освiтнього стуtIеню кбакалавр> Bci
дисциплiни фаховоi пiдготовки викJIадаються в мультимедiйних ауiиторiях. ЩисциплiнакIсторiя математики) викJIадаються в мультимедiйнiй аудиторii' 205, яка обладнана
телевiзором, який пiдключено до робочоi станцii. ,Щисциплiни кМоделюваЕня випадкових
процесiв та величин>, кметоди обчислень> викладаються в мультимедiйнiй лабораторii 204,
обладнанiй су{аснимИ комп'ютерап,{и, проектораý{и, пiдключеними до суrаснйх рЪбо""*станцiй. ,Щисциплiна кБезпека життедiяльностi та основи охорони здоров'я> u"*uдuarься уауд,302, обладнанiй стендап4и з демонстрацiйними матерiалаrrЛ", U"arЙетром, вологомiром,
датчиком iонiзуючого випромiнювання, дозиметром. .Щисциплiни кФiло.офi"о'та кIсторЙ та
культура УкраiЪи> викладаеться у мультимедiйнiй аудиторii 502 з рЪбочою станцiею,
проектором, проекцiйним екраном, колонками.

васновок: експерmна комiсiя консmаmуе, що кiлькiсmь i якiсmь mехнiчноео i
ко^4п'юmерноzо оснаlцення вidповiDае HopшamuBшll"l,l вllлlоZаJуt i dае lwоэtслuвiсmь забезпечumч
налеэюнuЙ piBeHb освimньоео процесу за напрялlом пidzоmовкu 6.040205 Сmаmltсmltка zалузi
знань 0 4 0 2 Фiзuко-маmеu4аmuчнi наукu.

7. Iнформацiйне забезпеченняУ ходi експертнОi перевiркИ виявлено, щО ЩентральноукраiнськиЙ державнийпедагогiчний унiверситот iMeHi Володимира Винниченка .rо""й"о придiляе увагувдосконаленню iнформацiйного забезпечення навчально-виховного процесу iu пiдвищЪнню
його якостi.

основними джерелами iнформацiйного забезпечення професорсько-викладацького
СКЛаДУ i СТУЛеНТiВ С НаУКОВа бiблiотека з ii фондами, методичний кабiне, iu.n.*rpoHHi засоби
iнформацii. Бiблiотека унiверситету мае загальну площу 2016,2 м2. Загальний обЬяг фондiв -"737828 (навча-tlьноi лiтератури - 4269З8, науковоi лiтератури _ 2з 1001, художньоТ лiтеiатури -79889), площа читаJIьних залiв - 577,60 м2, кiлькiс." .rосад*ових мiсць - joo. На ocнoBi системи
IрбiС функцiонУе електронний каталог науковоi бiблiотеки унiверситету. Створено
унiверситетський електропний репозитарiй для розмiщення наукових праць та методичних
MaTepialriB викладачiв унiверситету. Постiйно проводяться роботи ,rо Еаповненню бази
еЛеКТРОННОi НаУКОВОi бiбЛiОТеКи. Успiшно функцiонуе створеЕа система дистанцiйноi освiти
Мооdlе-ТЦПУ (moodle.kspu.kr.ua), де вже пiдготовлено бiльше 300 дистанцiйних навч€}льних
kypciB, зареестровано Bcix студентiв 1тriверситету. Поступово наповнюеться курсами система
ДИСТаНЦiЙНОi ОСВiТИ dl.ksPu.kr.ua. З меТою поширення дистанцiйних методiв навчання
розроблено програму довгострокового навчання Еауково-педагогiчних працiвникiв
унiверситету. Бiльше 250_викладачiв_пройпrли навчання, захистили розробленi проекти та
отримали вiдповiднi сертифiкати. Найбiльш успiшним (бiльше 25 млн. переглядiв) по
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реалiзацiТ сучасних мультимедiйних систем навчання е створення IIавчально-виховного
середовиЩа KBiKi ТЦПУ) (wiki.kspu.kT.ua), до спiльноти цього проекту вже залучено студентiв
Bcix факультетiв унiверситеry. Бiльше 400 навчальних дисциплirrмаюi" .o.*rpoHHi дистанцiйнiмультимедiйнi Bepcii. ,Щля забезпечення самостiйноi роботи та якiсноТ пiдЙтовки студентiв
створено навчально-методичну базу (загальним обсягом 20 гб) електронних посiбникiв,
лекцiйних MaTepia-TriB, додатковоi лiтератури, яка використовуеться на Bcix факультетах
унiверситету.

Комiсiя констатуе: що для забезпечення ЕавчЕtльного процесу за напрямом пiдготовки
6.040205 Статистика галузi знань 0402 Фiзико-мат.rur"*"i 

"uy*" oc"io"o.o ступеню
кбакапавр> навчальна лiтература представлена в достатнiй кiлькостi. Наведемо навчальнi
посiбники, виданi останнiми рокап{и, якi представленi у бiблiотецi, автора,rи яких е викладачi
названого напряму:
- Авраtrlенко о.в., Бiлецька ю.г., Гуртовий ю.в., Шевченко Н.Г. TecToBi завдання з

математиЧного аrrалiзу. ТеорiЯ границь. Навча_шьнО-методичний посiбник.- Кропивницький,
ЦДПУ iM. В.Винниченка, 2018. - 135 с.- ABpa,reHKo О.В., Бiлецька ю.г., Шевченко Н.Г.Тестовi завдання з математичного аналiзу.
Частина 1. Числова послiдовНiсть. навчально-методичниЙ посiбник. Кропивниu"*Ш, йпУiM. В.Винниченка, 20117.- 48 с.

- Авраменко О.В., Бiлецька ю.г., ШевченкО Н.Г. TecToBi завданНя з математичного ана_гliзу.
Частина 2. Границя функцii. навчаJIьно-методичний rrосiбник. Кропивницький, Lцп' й
В.Винниченка,2017. - 52 с.

- Авраlленко О.В., Гуртовий ю.в., Шевченко Н.Г. TecToBi завдання з математитIного анаlriзу.
Частина 3. Неперервнiсть функцii. навчаJIьно-методичЕий посiбник.- Кропивницький,Iцпу
iM. В.Винниченка, 2017. - 55 с.

- Лупан I.B., Акбаш К.С., Авраменко о.В. Комп'ютернi статисти.цri пакети.- Кiровоград: Код,
2015. 2Зб с.

_ Фiлер З.Ю., ГурТовий Ю.В. Рiвняння математичноТ фiзики: Посiбник дJUI виконанЕя
iндивiдуальних тестових завдань. - Кiровоград : ПолIМЕд]сервiс,20 |2 - 40 с.- Ц-.uuПа З.П. ОСНОВИ аКТУаРНОI математики: навчально-методичний посiбник. кiровоград:
Лисенко В.Ф., 20|2. - 88с.

- Халецька З.п., Нарадовий В.в. Математична логiка та теорiя алгоритмiв: Навчальний
посiбник. - Кропивницький: рвв. кдпУ iM.. В. Винниченка, 2017 . в2;.- Корецька В.о. Автоматизацiя бlхгалтерського облiку засобами комп'ютерних технологiй:
Навчальний посiбник. Кропивницький: Авангард, 2Ot7. -92 с.- МакарЧук О.П. Iндивiдуа_Гrьнi завдання та методичнi рекомендацii до виконання з Teopi1
ймовiрностей.: Методичний посiбник. - Кропивн"ц"*rй, цдпу iM. В.Винниченка, 2019.-
80 с.

- .Щовгенко Я.О., Халецька З.П. Банкiвська та стрчжова справа.: Еавчальний посiбник. -Кропивницький, рвв цдПУ iM. В. Винниченка - zЪt8. - 176 с.- Лупан I. В. Вибiрковi обстеження у психологii, соцiологii та педагогiцi: навча_пьний посiбник.
- Кропивницький: КОД, 2019. - l92 с.- Алгебратагеометрiя: навчшlьний посiбник, частина 1 /Укл. ю.в. Яременко, Л.I. Яременко. -Кропивницький: IIдПу iM. В.Винниченка,2019. - l48 с.- ЯремеНко Л.I. Вища математика: Iндивiдуа_llьнi саrrлостiйнi роботи та мотодичнi рекомендацiТ
до ix виконання. - Кропивницький: цДПУ iM. В.Винниrе"ка, 2018. - 108 с.- Яременко Л.I. Теорiя ймовiрностей та математична статистика: навчаJIьний посiбник. -Кiровоград: Щ!ПУ iM. В.Винниченка,2018. - 80 с.- Алгебра та геометрiя: навчальний посiбник, частина I / Укл. Ю.В. Яременко, Л.I. Яременко. -Кропивницький: IIдПУ iM. В. Винниченка, 2019. - 148 с.- Кiлькiснi методи в поведiнкових наукzж: навчальний посiбник / Л.I. Яременко, I.B. Лупан. -Кропивницький: КОД,2019. -224 с.

- АЛГебРа: СИСТеМИ ЛiНiйних рiвнянь i матрицi: Навчально-методичний посiбник./
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Паращук с.д. _ Кропивницький: Полiграфiчний реклаlчtЕо-видчtвничий центр кКО,Щ>., 2Ol9.
- 137 с.

СписоК фаховиХ перiодичНих видilнЬ длJI напряМу пiдготовки 6.040205 Статистика га-тlузi
знань 0402 Фiзико-математичнi науки у 3 рази перевищуе нормативнi показники: 13 фаховихперiодичних видань при нормативному показнику - 4 видання. Серед перiодичних видань
можна вiдмiтити TaKi HayKoBi журна.ши: Klnsuran.. Торо, KMethods о? гunctional Дпаlуsis andTopology>, кБанкiвська справa>), KEKoHoMiKa i прогнозувЕlння)), <Страхова справil), кТеорiя
ймовiрностей та математична статистикаD, KУKpЙcb*"ii,urе*ur"r"йй журнал11, <<Статистика
УКРаiЪИ> ТОЩО. З 2018 РОКУ бiбЛiОтека пiдписана на ще одне перiод""rЪ видtlння кФiнанси
Украiни>.

Для покраIценнЯ забезпеченостi навчального процесу студентiв створено електронну
бiблiотекУ навчальних MaTepia.ltiB майже з ycix (близько ВОЙ) навчiIльних дисци,,лiн. убiблiотецi мiстяться електроннi варiанти KypciB лекцiй, навчально-методичнi матерiали допрактичних та лабораторних з€tнять, самостiйноТ роботи i т.п. Електронна бiблiотека розriщ*ана файлоВому cepBepi факулЬтету i ДОсцrП до ii MaTepialriB "ф."r" мож}ть отримати в
буль-якiй комп'ютернiй лабораторii.

вuсновок: наявне iнформацiйне забезпечення навчсlльно-вlмовноzо процесу у IIдпу
ilt,В,Вuннuченка вidповidае нор^паmuвнUм,I Blп,|ozaиn i спрtlяе пidzоmовцi напрltлlу б.040205
Сmаmuсmuка zалузi знань 0402 Фiзuко-маmемаmччнi HayKu,

роздiл 8. Якiснi характеристикп пiдготовки виrryскникiв
у ходi перевiрки експертна комiсiя ознайомилась з показЕикамIltякiсних характеристик

вицускниКiв та перевiрила якiстЬ пiдготовкИ шJUIхом проведення комплексних коЕтрольних
робiт (ККР).

комiсiя зазначае, що вiдповiдно до плану пiдготовки студенти виконують курсову
роботу з математики у 5 ceMecTpi, курсову робьту з Teopii ймовфностей та математичноi
статистики у 7 ceMecTpi та кlрсовий проект на вибiр (з Teopii ймовiрностей та математичноi
статистики або зi статистики та аналiзу даних) у б ceMecTpi. Тематикu ф.о""* робiт та проектiв
затверджуеться на засiданнi кафедри, зазвичай вона мае продовженпя у подirльшому при
НаПИСаННi КВаЛiфiКаЦiЙНИХ РОбiТ. РеЗУльтати захисту *yp.o""i робiт та проектiв вiдповiдаюЪь
акредитацiйним вимога}.{.

Комiсiя ознайомилась з такими курсовими роботами: за 2017 р. кIнтеграл Стiлтьеса>
(студентка Крячко А.о., науковий керiвник Фiлер з.ю., оцiнка А (91) вiдмiнно), к.Щослiдження
аналiтичниХ властивостеЙ функцii Салема-Такача> (стул.rr.*u iу."r"., ю.в., науковий
керiвник Макарчук о.п., оцiнка с (75) добре), кЩисперсiйний аналiз у маркетингових
дослiдженнях> (студентка Абкадирова П.-Ш.Я., науковий кЬрiвник Акбаш К.С., оцiнка Е (60)
задовiльно), кАпроксимацiйнi властивостi многочленiв БерЙтейно (студентка IBaHoBa я.о.,
науковий керiвник Макарчук О.П., оцiнка В (82) лобре), кНепарамефичниt дисперсiйний
ана-гliз> (студент Любiмов в.ю.' науковий керiвник-АкбашК.Ь., оцiнка С (74) добре),кзастосування деяких кривих Пiрсона у гiцромеiеорологii> (студенiка Дбкадировu il.-ш.'я,,науковий керiвник Акбаш к.с., оцiнка С (74) доdре), кСтатистичний аналiз
зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi УкраiЪи> (стулент IcMieB Р. I., науковий керiвник .ЩовгенкоЯ,О,, оцiнКа В (82) добре), <Застосування iгровИх методiВ до розв'язування економiчних задач)
(студентка Крячко А. о., науковий керiвнЙк Шевченко Н.Г., оцiн*u С 1Z+1 добре); за 20'1'8 р.кЗнаходження числоВих характеристик абсолютно неперервних випадкових величин на ocHoBi
многоtшенiв Берштейна> (студентка IBaHoBa Я. О., *uу*о"йt керiвник Макарчук о.п., оцiнка С(75) добре), <УзагаЛьнениЙ метод найменших квап,ратiв> (сЙент Лаврук с. д., науковий
керiвник Шевченко Н.Г., оцiнка С (74) добре), кбсобливо."i .u.ro.y"*r" дисперсiйного
ана-тliзу в маркетингових дослiдженнях> (студент Любiмов В. Ю., ,пuу*оuй керiвник дкбаш к.С.,
оцiнка в (82) добре), <Адаптивнi моделi в економiцi> (студент Бiлобабченко д. С., науковий
керiвник ,Щовгенко я.о., оцiнка А (92) вiдмiнно), <<Наближене обчислення визначених
iнтегралiв ша ocHoBi многоlшеЕiв БернштейнаУстудент Резiнов А. I., науковий керiвник
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Гуртовий ю,в,, оцiнка с (75) добре), кСтатистичний аналiз iндексу рiвня iнформацiйного
розвитку KpaiH> (студентка Хачатрян л. Б., науковий керiвник волков Ю.I., оцЙка Д (92)
вiдмiнно), <Перетворення, породженi ймовiрнiсн"r" розпЬдiлами, що зберiгают" розмiрнiст"Хаусдорфа-Безиковичa) (студентка IBaHoBa Я.О., науковий керiвник Макарчук О.П., оцiнка В(82) добре), <Осо_бпивостi застосування однофакrЬрrrо.о непара]чIетричного дисперсiйного
аналiзу> студент Любiмов в. ю., науковий керiвник Д*оu* К.С.,Ъцiнка С (74) добре), кдналiз
ДИНаМiКИ ВТС На ocHoBi РеГРеСiйНИх моделей рiзного функцiонального типу) (студентка
Таранюк А.В., науковий керiвник Халецька З.П., оцirr*ч 

^ФЪвiдмiнно).З метою активiзацii студентськоi науковоi роботи на фiзико-rurЬrur"rному факультетiщорiчно проводяться звiтнi студентськi HayKoBi конференцii та BceyKparHcbKi
науково-практичнi конференцii, матерiали яких публiкуют"""- у збiрнику наукових праць
молодиХ г{ениХ фiзико-маТематичноГо факультету L[ЩПУ iм.В.Виннri.rпu, на якiй .rудЬr,r"
представляють результати cBoix дослiджень. За результатаN,Iи конференцii видшоть"" ,Ьa", д"представленi результати квалiфiкацiйних робiт. Результати 

- 
*ай*рuщ"* студеЕтських

ДОСЛiДЖеНЬ НаПРаВJU{ЮТЬСЯ На ВсеукраiЪс"*rй *о"*урс студентських робiт мон ,u noroyp.
стипендiа-тlьноi програrrли Завтра.uа.

щля поглиблення та закрiплення компетентностей, набрих пiд час теоретичного
навчання, та дJUI _отримаЕня досвiду практитIноi роботи у навчальному планi ,riд.оrоuп"
передбачено виробничу практику та розроблено робочу прогрtlму. Практика проходить на
пiдприемствах та в устаяовах Кiровоградськоi областi та iнших pe.lo"i". База.ьди практики,
зокрема, виступають TaKi органiзацii та установи: Фiлiя ПАТ <'Щер*а""о-rrродовольчо-зернова
корпорацiя Украiни> кКiровоградський кхП J\Ъ1), ПрАТ кКiровоградобленерго>, Управлiння
комунальноi власностi Мiськоiради MicTa Кропивницького,,Щочiрне пiдприемство з iноземними
iнвестицiями кУкрлiсекспорт)), ПАТ KCTpaioBa компанiя УНIкд). Мiж унiверситетом i базами
практик укладено договори про проходження практики, студенти отримують завданЕя та
орiентований графiк ix виконання. По закiнченню термiну'виробничьi ,rpun r* студенти
звiтують на пiдсумковiй конференцii, результати зu*".Ъу виробничоi практики вiдповiдають
акредитацiйним вимогап,I.

Атестацiя випускникiв напрямУ пiдготовки 6.040205 Статистика скJIадасться iз
квалiфiкацiйного еI..аI'ену та захисту квалiфiкацiйноi роботи. Кафедрою пмсЕ видано
методичнi рекомендацii до атестацiI, в яких ,азuано вимоги до змiсту, а також програми
ДеРХаВНИХ еКЗаlЛеНiВ Та СПИСОК ЛiТеРатУри до ix пiдготовки. ,Що прогрЫи квалiфiпчцitЪо.о
екзамену входять дисциплiни нормативноi частини циклу професйноi .riд.оrо"i", u також
oKpeMi дисциплiни вибiрковоi частини, а саме кГеометрiя)о кМатематичний анмiз>, кДлгебра>,
к.ЩиференЦiа-пьнi рiвняння>, к,ЩискретНа матеМатика i комбiнаторний ана.rriз>>,
кФункцiоНальниЙ аналiЗ татеорiЯ мiри Й iнтеграла>, кТеорiя ймовiрностей з елементами Teopi1
випадкових процесiв>, <<Комплексний аналiз>, кЩиференцiаrrьна геометрiя i топологiш,
кМатематична логiка i теорiя а_пгоритмiв>, кМатейатична статистикa>), а також деякiдисциплiни спецiа_тliзацii. Результати скJIадання державного екз€lN,IеЕу вiдповiдають
акредитацiйним вимогап.{.

комiсiя вiдмiчае, що тематика квшiфiкацiйних робiт вiдповiдае сучасним актуальним
проблемам сьогодення, на кафедрi накопичений достатнiй досвiд rrur".urr"" квалiфiкацiйних
робiт, значЕа ix кiлькiсть пов'язаЕа з науково-дослiдною роботою професорсько-викJIадацького
скJIаду кафедри за проектом кприкладна математика у дослilженнi^скJlадних систем з
детермiнованими та стохастичними процесztми> (реестрацitниt номер 0116U005271). Комiсiя
ОЗНаЙОМИЛаСЬ З ТаКИМИ КВШiфiкацiйними роботами: ,i ZO|S р. <ПоЙова балансовоi моделi
трьохгалузевоi моделi> (студентка Саlrойленко Т.О., науковийкерiвник Шевченко Н.Г., оцiнка
А (92) вiдмiнно), кАномальнi спостереження в R2> (стулентка Ханенко I.B., науковий керiвник
АкбаШ К.С., оцiнКа А (95) вiдмiнно); за 20Iб р. к.ЩослiдЖення соцiальIIих явищ статистичними
методамИ нечiткоi логiки> (студентка IванченкО О.В., науКовий керiвник Халецька З.П., оцiнкаА (92) вiдмiнно), <Статистичний аншliз динамiк цiн за оренду житла та iпотечний кредит>
(студентка Кухаренко А.В., науковий керiвник Макарчук о.п., оцiнка А (95) вiдйiнно),
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кВстановлеЕIllI впливу сонячноi активностi на кризовi явища в економiцi> (студент Таран О.В.,науковий керiвник Фiлер з,ю,, оцiнка с (75) лобре); за 2017 р. кСтатистичний аналiз тапрогнозбiДНОСТi НаСеЛеННЯ. УКРаihИ> (студентка Ьiлецiка Л.М., науковий керiвник .щовгенко я.о.,оцiнка с (76) лобре), кБроунiвсь*Ь бпу*ur"" nu "l""Йз трьома станап{и переходу) (студенткаЛатiй Я.С., науковий керiвник Макарчук О.П.,-очiнк9 ё (zsl лобре; <Застосування TeopiiекстремаJIьних значенЬ для розрtжунку паводкiв> (.rуд.".*u СЬо"р""а м.А., науковийКеРiВНик Акбаш К.С., оцiнка д (9б) 

"iлмi"но;; 
,i zo,tB р.-iд;;;Й#;елюваЕня та прогнозосновних показникiв торгiвельного балансу Украiниu ("rуд"rп IcMieB Bi., 

"uу*овиИ 
кфiвник

.Щовгенко Я.О., оцiнка А (91) вiдмiнно), <Ана.rriз фй*ць"ування,uплоо.оовання фiнансовогорезультатУ банкiвського сектору економiки> (офентка Поветкiна О.В., науковий керiвник
,Щовгенко Я,О,, оцiнка В (85) Добре), кЗастосуЙ"" гu""u-розподiлу та розподiлу Пуассона угiДрометеорологii> (стулент Чорномаз О.С., науковий *фur,"п дкоа- К.С., оцiнка Е (б3)задовiльно), Керiвниками квtlлiфiкацiйних робiт бакалаврiв . проq."ор" ,u доценти кафедрипмсЕ, Результати.з_а.хисту ква_ilфiкацiйних робi, вlд.rо"iдаю"" д"р",а"""* вимогап,I.

Захист ква;riфiкацiйних робiт випускникiв набору 2015 року заплановано на 18 червня2019 р, Ква_пiфiкацiйнi роботи Bcix випускникiв ,ru 
"u. роботи кЪмiсiТ були наявнi разом зРецензiями та вiдryкшlи наукових керiвникiв. Комiсiя ознайомилась з такими квапiфiкацiйними

роботамИ вигIускниКiв 2019 року: iЗu.rо.у"urня методiв багатовимiрного шк.люваЕня доаналiзУ результатiв анкетуВання) (стулент Любiмов в.ю., 
"чупоu"и 

Ърiвник дкбаш к.с),<<ЗаДаЧi ЛiНiЙНОГО ПРОГРаМУВання 3 випадковими коефiцiентЫи, що мають рiвномiрнийрозподiл> (студент Семчук е.В., науковий керiвник Макарчук ОЛ.), кК-степеневi аналогиHepiBHocTi Височанського-Петунiна> (студент Тур*уп"ц" д.о., науковий керiвник Макарчуко.п.), <Апроксимацiя сингулярних розподiлiв,rйrrЬr*и> (студентка IBaHoBa Я.О., науковийкерiвник Макарчук о,п.), <сrа.иirичний аналiз динаirдiки Bitcoin на ocHoBi многочленiвБернштейнa) ( студенка Таранюк А.В., науковий'керiвник Халецька з.п.), <<Статистичний
ана_ltiз народжуваIIостi населенЕя в ko"rencri динамiй чисел Вольфа> (студентка длексеенкоО,О,, науКовий керiВник Ха-пеЦька З.П.). За рефьтur*" перевiрки кЪмiсiя констатуе достатнiйpiBeHb ква,пiфiкацiйних робiт i вiдповiднiсть тейати*r ruпр"rу пiдготовки 6.040205 Статистика.За результатап,{и успiшного навчання та атестацii було u"пущ.rо бака-паврiв: у 2015 р. -12 осiб,20t6-16,2017 - 14,2018 - 13.

,ЩЛЯ ВИЗНаЧеННЯ ЯКОСТi Пiдготовки фахiвцiв за напрямом 6.040205 статистика га.пузiзнанЬ 0402 ФiзиКо-матемаТичнi наукИ освiтirього ступеню кбакалавр> було створено комiсiю,ЯКа РОЗРОбИЛа ЗМiСТ ЗаВДань комплексних контрольних робiт (ккр)'з кожноi навчальноi
ДИСЦИПЛiНИ (ПаКеТ ККР СКЛаДаеТЬСЯ iЗ З0 piBHo.nur""* за структурою та складнiстю BapiaHTiB).Експертна комiсiя провела Ккр згiдно з графiком iх проведення (,щодаток З). Зазначимо, що у2019 р, контингеНт випускнОго курсУ скоuдui 9 осiб, *о."rуд.", Абurru.uев В. В. не брав yracTiв написаннi ккР за станом здоров'я 

Ц9uion" про перебуuur,"" ,uЪi*у"u"" i з 27.05.2019 р. по3,06,2019 та з 04,06,2019 р. по 05.06.2019 р,), .Ьrу IiКГ виконували 8 студентiв, прийнятi за100% у зведенiй вiдомостi розультатi" ""*o"u"r" ккр (,,Щодаток 4). Результати виконанЕякомплексних контрольних робiт у ходi акредитацiйноi експертизи, .u.uiд"уоть достатнiй piBeHbЗНаНЬ СТУДеНТiВ З ЦИКЛУ СОЦiаЛЬНО-гуианiтарноi пiдготовки: успiшнiсть сЙадае 100%, а якiсть _
62,50уо, Успiшнiсть з циклУ фундамента_шьноi, природничо-науковоi та загальЕоекономiчноi
ПiДГОТОВКИ СТаНОВИТЬ 100%, а ЯКiСТЬ - 62,50 %. Успiшнiсть з циклу професiйноi та практичноiПiДГОТОВКИ СТаНОВИТЬ 100%, а якiсть - 62,5ОУо.Загальний no**r"*,Й"Ёчr"" ккр: успiшностi_ 100 %, якостi - 62,5О %о. Отже, результати виконання ККР за кожним з циклiв вiдповiдаютьакредитацiйним вимогЕlп{, результати сшлоаналiзу узгоджуються з результатап{и ККР приекспертах.

Васновок, експерmна колцiсiя консmаmуе, що якiсmь пidzоmовкu вuпускнuкiвItенmральНоукраtнськоzО dерэюавноzО пеdаzоiiчно?о _унiверсumеmу iлценi ВолоdutпuраВuннuченка з напрялlу пidzоmовкч 6,040205 Сmаmiсmuка zалузi знань 0402Фiзuко-l,tаmе^4аmuчнi HayKu ocBimHbozo сmупеню кбакалавру вidповidае depacaBHuM вuлrоеалt Ооакреdumацit.
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9. Опис внУтрiшньоi системи забезпечепня якостi ocBiTHboi дiяльноетi
ЕкспертнОю комiсiеЮ встановлено, Що внутрiштrя система забезпечення якостi ocBiTHboi

дiяльностi реглtlп{ентуеться <<положенням про внутрiшню систему забезпечення якостi ocBiTHboi
дiяльностi у Щентраllьноукраihському державному педагогiчпоrу'уriu.рситетi iMeHi Волод.Iмира
Винниченка, затвердженого Вченою радою ЩентральноукраiЪсiко.о *р**;;;Й;;;;."
унiверситету iMeHi ВолодимИра ВиннЙченка (протЪкол Ns iвiд <З0> серпня 2018 року).Експертною комiсiею визначено, що основними напрямкtlш{й iз забезпечення якостi
ocBiTHboT дiяльностi в Унiверситетi е формування якiсного контингенту студентiв; piBeHb
ПРОфеСiЙНОi КОМПеТеНТНОСТi НаУково-педаiогiчних працiвникiв та органiзацiя ix дiяльностi;якiсть нtlвчальних програ}{, змiсry, форм та методiв rru"uur"" та оцiнЙваrrня; r{асть в заходах,
спрямованих на розширення присугностi Унiверситету в нацiона_тlьних i мiжнародних
програмах пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтой тощо.

Положенням ви3пачаеться змiст, технологii, методи i засоби роботи Bcix посадових осiб,
науково-педагогiчних, педагогiчних працiвникiв i сryдентiu щодо подаJIьшого пiдвищення
якостi освiтнього процесу та професiйноi компетентностi виtlускникiв унiверситету. c""r"ru
забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi призначена для прzlктиtlноi реалiзацii стратегii
Унiверситету щодо пократцення якостi освiти та iнших видiв дiяльностi з метою пiдвищення
задоволенОстi спожиВачiв: студентiв, роботодавцiв, держави i суспiльства в цiлому.

ЕкспертнОю комiсiеЮ встановлеIIо, що система забезпечення якостi ocBiTHioi дiяльностiпередбачае здiйснення таких процедур i заходiв: удосконалення планування ocBiTHboi
дiяльностi, затвердЖенЕя, монiторинг i перiодичний перегJIяд ocBiTHix прогрtlм, пiдвищення
якостi коЕтингенту здобувачiв вищоi освiтЙ; посилення кадрового поr."цi-у у"i".р."rфruквалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв; забезпечення HarIBHocTi необхiдr"* p."yp.iu
для органiзацiт освiтнього процесу та пiдтримки здобувачiв вищоi освiти; po.urron
iнформацiйних систем з метою пiдвищення фективностi управлiння ocBiTHiM процесом;
забезпечення публiчностi iнформацii про дiяльнiiть yHiBep."r.ry та вст€lновлення зворотних
зв'язкiВ Мiж 1,1асНиками освiтнього процесу; участь в заходах, спрямованих на розширеншIприсутноСтi Унiверситету в нацiональних i мiжнародних про|раilлах пiдгото"п" 6*i"цiв звищою освiтою, рейтингових дослiджень Зво. Bci складовi обiеднанi в цiлiсну унiверъитетськусистему забезпечення якостi освiти, реалiзацiя якоi вiдбуваеться через ро.ро6*у вiдповiдних
положень, iнформацiйних та методичних систем, нормативних докумЪнтiв.

ПроцедурИ оцiнюванНя навчutлЬних досягнень студентiв призначенi для вимiрювання
досягненЬ визначених результатiв навчання та вiдповiдають ВимогаI\,I: здiйснюються фахiвцями;мають чiткi та оприjlюдненi критерii виставлення балiв; вiдповiдаrоть своему призначенню
ДiаГНОСТИЧНИЙ, ПОТОЧНИй абО ПiДСрrковий контроль); проектуються з урахуваIIням ycix
можливих наслiдкiв дUI студента; мають чiтку реглilментацiю випадкiв вiдсЙоЬтi стулента з
рiзноманiтних причин; гарантують дотримання вимог законодавства про нерозtIовсюдження
конфiденцiальноi iнформацii; вiдповiдають цiлям i зобов'я.*""r, задеклароваЕим
унiверситетом; е зiставлюваними в _межах Унiверситеry; пiдлягають внррiшнiii (а за
НеОбХiДНОСТi Й ЗОВНiШНiй) еКСПеРТИЗi..ПоложенЕя закрiпrпое комплексну систему оцiнювання
ЕавчiIльних досягнень студентiв, яка дiе в Унiверситетi з часу впровадження ектс.

вuсновок: на пidсmавi провеdеноi на мtсцi перевiркч експерmною кол,tiсiею всmановлено,lцо сuсmема забезпечення якосmi освimu у IJенmральноукраiнському пеdаzоziчноtчtу
унiверсumеmi iMeHi Волоdttл,tuра Вuннuченка заdоволь,няе-dерэюiвн|i акреdumацiйнi вuлtоzч mа
лiцензiйнi yl,,toBu.

10. ЗаходИ з усунення недолiкiв та виконаЕня рекомендацiй попередньоi експертизиУ ходi перевiрки експертна комiсiя ознайомилась iз заходап{и у. ,.rrr" недолiкiв та
ВИКОНаННЯ РеКОМеНДаЦiЙ ПОПеРеДньоi акредитацiйноi експертизи (Наказ МОН J\ь1607_л вiд
15.05.2013 р.) напрямУ пiдготовки 6.040205 Статисти*а,*y.i .r*i 0402 Фiзико-математичнi
науки, пiд час якоi було висловлено TaKi зауваження i пропозицiТ:
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1) для забезпечення належЕого рiвня самостiйноi роботи студентiв активiзувати роботу щодооптимiзацii науково-методичного супроводу KypciB .u rr*р"rоr-Ъiо"оrо"*" 6.040205<<Статистика>;

2) у раN,Iках iснуючоi системи перепiдготовки та пiдвищення ква.пiфiкацii забезпечитипiлвищення рiвня квалiфiкацii викладачiв професiйно-орiентованих дисциплiн на базовихкафедрах провiдних унiверситетiв Украihи.

Вiдповiдно до них в унiверситетi було проведено таку роботу:1) ДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ НаЛеЖНОГО рiвня самоЁтiйноi роботи сryдентiв шляхом оптимiзацiiнауково-методичного супроводу kypciB розробленi нава_rrьно-методичнi матерiали тапосiбникИ в електронному виглядi, якi розмiщ.rо tlu внутрiшньоунiверситетському cepBepi, апосiбники, рекомендованi Радою y"iu.pc"rery, викJIадеЕо на репозитарii IIдПУ iM.В.Винниченка (див. п.2,6);
2) Викладачi кафедри пiдвищили квшriфiкацiю у Киiвському нацiонаrrьному унiверситетi iMeHiТараса Шевченка по кафедрi дослiдження операцiй (доцен, Акбаш К.С., тема стажуваIIня

<.щослiдження операцiй, прикладна статист"пчiч iнформацiйнi системи)), у Нацiональному
педагогiчному унiверситетi iMeHi М.П..Щрагоманоuu.rЬ кафедрi вищоi математики (доцент
МакарчуК О,П,, тема стажуваIIня кIнновацiйнi особл""о."i 

"Ъ*uдu"rrя дисциплiн: теорiяймовiрноСтей З елеМенТаI\{и випадкОвих процесiв, дискРетна математика i комбiнаторний
аналiз, випадковi процеси та ix застосування.>). Заперiол з 2013 по 2019 роки два викладачi
КафеДРИ ОТРИМаЛИ СТеПiнь кандидата фiзико-математичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 _
теорiЯ ймовiрноСтей i матеМатична статистика (Акбаш К.С. у i0tз р., Макарчук О.П. у 2014
р,), а також двое викJIадачiв отримали вчеЕе звання доцента кафедри прикJIадноi математики,
статистики та економiца; {1ýаттт К.С.у 2018 р. та Макарчук ОЛ.у ZОrЯ р.Васновок: Yci зауваэtсення i пр_оп_озuцit rirпrр*rоt KoMicit за резульmаmа*tч акреdumацit

у 2013 р, напряJуlу пidzоmовкu б.040205 Сmаmuсmiка zалузi знань 0402 Фiзuко-ц1аmемаmuчнi
Hayчu було враховано у повному обсязi,

11, Зауваження, що були зробленi пi,ц час попередньоi експертизи поданих до мон
акредитацiйних матерiалiв

У ходi експертIIоi перевiрки на мiсцi комiсiя перевiрила зауважеЕнЯ, Що були зробленiпiд чаС попереднЬоТ експерТизи поданих до МОН чпр.дЪruцiйних MaTepia_rriB:
1) Навчальний план за звiтнiй перiод (стор. З9) не вiдповiдае (кiлькiсть кредитiв ECTS тазагальна кiлькiстЬ годин) до п.п. 14 п.1 ст-1 ЗакоНу УкраiЪи <Про виЩу ocBiTy>;
2) ЗГiДНО ТабЛ, 2,5.5. СТОР. 228 В аКРеДитацiйнiй справi, кiльuiсrь сrуд"нri" на одне посадкове

мiсце у iдальнях 9 при норматиuнiй вимозi дБн Ё.2.2-3-97 (п. З.Zti) не бiльше 5 осiб
та з&}начае вiдповiдi:

1) У НаВЧа-ТrЬНОМУ ПЛаНi Виявлено технiчну помилку - обсяг кредитiв, що видiляються на
дипломне проектування перевищено на 3 кредити. Пiсля внесення правки кiлькiсть кредитiвEcTs стало у вiдповiднiсть до загальноi кiлъкостi годин. Внесена правка не вплинула на вжеотриманий студента]\{и обсяг кредитiв;

2) ЗГiДНО ТабЛ,2,5,5, СТОР.228 
" 

а*Р"Дr"ацiйнiй справi, кiлькiсть студентiв на одне посадковемiсце у iдальнях 5, що узгоджуеiьс" з нормативнiй вимозi дБн в:2.2-З-97 (п. з.7s).
Вuсновок: Перевiрка на iviсцi показсlла, ulo зауваэtсення, зробленi пid час попереdньоiексперmuзu поdанuх dо мон акреdumацiйнчх маmерiапiв пойроrу пidzоmовкu б.040205Сmаmuсmuка zапузi знань 0402 Фiiuко-маmеJиаmuчнi Hay{lt, не суmmевi mа не вlхлuваюmь на3а?альне позumuвне рiшення ulоdо акреdumацit напряплу пiDzоmовкu 6.040205 Сmаmuсmuка

zаltузi знань 0402 Фiзuко-]йаmеv4аmuчнi HayKu ocBimHiozo сmупеню кбакапаврlt.
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12. Висновки та пропозицii

На пiдстав1 
'oour"* матерiалiв щодо акредитацii напряму пiдготовки 6.040205

Статистика га-пузi знutнь 0402 Фiзико-математичнi науки освiтнiого ступеню кбака-шавр> та
перевiрки результатiв дiяльностi навча-пьного закладу на мiсцi, .*.n.pr"a комiсiя дiйшлависновкiв:

1, ФаховиЙ та науково-NdетодичниЙ piBeHb групи забезпечення та if керiвника,
науково-педагогiчного скJIаду, який здiйснюе освiтнiй проuес, а також випусковоi
кафедри прикJIадноi математики, статистики та економiки фu*raр"зуеться як високий,
BiH ВiДПОВiДае ЛiЦеНЗiйНИм р{овам надання ocBiTHix .ro.ny" у ф.рi вищоi освiти та
.ЩержавниМ вимоГаI\,I дО акредитацii. очолюе випусковУ кафедрУ доктор
фiзико-математичЕих наук, професор.

2' Пiдготовка фахiвцiв мае належне навчально-методичне, матерiально-технiчне та
iнформацiйне забезпечення i вiдповiдае Лiцензiйним умовам надання ocBiTцix посл}т усферi ВищоТ освiтИ та ,Щержавним вимогам до акредитацii (,Щодаток ' 1).
освiтньо-професiйна програIuа та навчальнi плани з напряму rriд.оrо"*" скпаденi згiдно
вимог та викоЕуються повнiстю.

З, АналiЗ результатiв екзаN,IенацiйниХ сесiй, захистУ виробничоi практики, курсових робiт iпроектiв та результатiв виконання комплексних контрольних робii^свiдчий про
достатнiй piBeHb сформованостi У студентiв профеЪiйних *Ъ*rr.r""rностей та
програмних результатiв навчання.

4, НаЯВНi аУДИТОРНИЙ Та бiбЛiОтечний фонди, комп'ютерно-iнформацiйне забезпечення
пiдготовки фахiвцiв заlIвленого напряму пiдготовки вiдповiдають Лiцензiйним yI\(oBaM
ЕаДаННЯ ocBiTHix ПОСЛУГ У СфеРi вищоi освiти та вимогаIu до акредитацii та до.uЪ*оru
органiзовувати на високому piBHi освiтнiй процес.

оmэюе, пока\нttкu ocBimHbot Оiяlьносmi l!енmральноукраtнськоzо dерасавноео
пеdаzоziчноzО унiверсumеmУ iMeHi Волоduмuра Вuннчченка за напряJуlом пidzоmовкu
6,040205 Сmаmuсmuка zалузi знань 0402 Фiзuiо-л4аmеJvlаmuчнi HayKu освimньоzо сmупеню
кбакмавр> вidповiОаюmь чuннuмl вltлtоZал| HopиlamuпHtlx dокуменйrв щоdо акреdumацit, tцо
преdсmавлено у !оdаmку 2.

Разом з тим, експертна комiсiя вважае за доцiльне висловити керiвництву
Центральноукраihського державного педагогi.пrого унiверситету iMeHi Вооод"*"рЬ
Винниченка та випусковiй кафедрi напрямУ пiдготовки 6.040205 Сiатистика га-пузi знань0402 Фiзико-математичнi на}ки освiтнього ступеню <бакалавр> рекомендацii щодоподальшого вдосконалення окремих аспектiв ocBiTHboi дiяльностi, якi не впливають на
загальне позитивне рiшення щодо акредитацii напряму пiдготовки 6.040205 Статистика
галузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки освiiнього стуtIеню кбакалавр), водночас
дозволять полiпшити якiсть пiдготовки фахiвцiв :

1) Спрямувати зусилJш випусковоТ кафедри на створення уN[ов для молодих науковцiв щодо
захисту докторських дисертацiй за спецiальнiстю 1 12 Статистика;

2) Iнтенсифiкувати робоry професорсько-викJIадацького скJIаду кафедри щодо пiдготовки
наукових публiкацiй у виданнях, iндексованих у наукометрицrих-базах scopus та web of
Science.

Враховуючи вищевикJIадеЕе, експертна комiсiя зробила висновок про можJIивiсть
акредитацii напряму пiдготовки 6.040205 Статистика галузi зЕаIIь 0402 Фiзико-математичнi
науки у Щентра-тlьноукраiъському державЕому педагогiчному унiверситетi iMeHi
Володимира Винниченка.

голова koMicii Г. М. Шевченко
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Додаток 1

ПОРIВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання кадрових i технологiчних вимог щодо матерiально-технiчного,
навчtlJIьЕо-методичного та iнформацiйного забезпечення вiдповiдностi Ъru"у забезпечення
освiтньоiдiяльностi у сферi вищоi освiти Щентра_rrьноукраiЪського державного педагогiчного
унiверситету iMeHi Володимира Винниченка за напрямом пiдготовки 6.040205 Статистика
галузi знань 0402 Фiзико-математичнi науки n.p-oio (бака-паврського) рiвня вищоi освiти
вidповidно dо Посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнu Bta зо.tz.zТls м]]87 iз змiна.л,,tu,
BHeceHllшu зzidно Посmановu КМ Ns347 Bid ]0.05,2018 р.

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(норматив

у) за
першим

(бакалавр-
ським)
piBHeM

Фактичн
е

значення
показник

а

Вiдхиле
ння

фактич-
ного

значепн
я

показни
ка вiд

нормати
вного

ня ocBiTHboi
1. Здiйснення освiтнього процесу

науково-педагогiчним та науковими працiвниками, якi
мають стаж науково-педагогiчноi дiяльностi понад 2
роки та piBeHb науковоi та професiйноi активностi, який
засвiдчуеться виконанням мiнiмальноi кiлькостi видiв
та результатiв з перелiчених у пунктi 30 Лiцензiйних

чотири
пiдпункти

1_18
пункту 30
Лiцензiйни

х р{ов
2. Група забезпечення спецiа-тt"носii у кожному

пiдроздiлi закладу освiти, де здiйснюеться пiдготовка зЪ
спецiальнiстю, повинна скJIадатися з
науково-педагогiчних або наукових працiвникiв, якi
працюють у закладi освiти за основним мiсцем роботи
та мають квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi i якi
не входять (входили) до жодноi групи забезпечення
такого або iншого закладу вищоi освiти в поточному

3. Склад групи забезпечення повинен вiдповiдати
таким вимогам: частка тих, хто мае науковий ступiнь
таlабо вчене звання, встановлюеться для найвищого
рiвня, за яким фактично провадиться освiтня
дiяльнiсть (мiнiма_тrьний вiдсоток вiд загальноi
кiлькостi членiв групи забезпечення

4. Частка тих, хто мае науковий сryпiнь локтора
наук та/або вчене звання професора, встановлюеться
для найвищого рiвня, за яким фактично
провадиться освiтня дiяльнiсть (мiнiмаrrьний
вlдсоток вiд загалlьноi кiлькостi членiв

jr/
Голова KoMicii 7Щ Г. М. Шевченко3

КАДРОВI ВИМО
щодо забезпечення провадженпя ocBiTHboi д

ги
iяльностi у cdbepi вишоi освiти

+

+ +

50 100 +50

20 JJ,J +13,3



забезпечення)
5. Максимальна кiлькiсть здобувачЬ вищоi

освiти Bcix piBHiB, KypciB та форм навчання з вiдповiдноi
спецiальностi на 1 члепа групи забезпечення (ул,tова
всmупае в diю з 0].09.2019 р.)

30 l2 18

6. Наявнiсть випусковоi кафеДРи iзiпЙiа""ноi
(фаховоi) пiдготовки, яку очолю€ фахiвець, що мае
науковий ступiнь таlабо вчене (почесне) звання
вiдповiдно до профiлю кафедри (зzidно закону ykpatHu
про вutцу ocBimy)

+ +

7. HMBHicTb трудових договорiв (KoHTpaKTiB; з
yciMa науково-педагогiчними (науковими)
працiвника:rли та наказiв про прийняття iх на роботу.

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИ
щодо матерiально-технiчного забезпечення ocBiTHbo

З".rо"u

моги
iдiяльностi )
)cBlTHbol дrяJ

l сферi вищt)r освrти

1. Мiнiмальна площа навчаJIьних примiщень для
проведення освiтнього процесу на од{ого здобувача
освiти з урахуванням не бiльше трьох змiн навчання, €uIе
не менше 2000 кв. MeTpiB для закладу освiти. (У разi
розширення провадження ocBiTHboT дiяльностi
враховуються лiцензованi обсяги дiйсних лiцензiй)

2,4 6,0 +3,6

2. ,.Щоступнiсть навча-ltьних примiщень для осiб з
iнватriднiстю та iнших ма-шомобiльних груп населення,
зокрема безперешкодний досчrп до будiвлi, навчальних
класiв (гру") та iншоi iнфраструктури вiдповiдно до
державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що
повинно буги докулtентально пiдтверджено фахiвцем з
питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який
мае квалiфiкацiйний сертифiкат, або вiдповiдною
установою, уповноважеЕою на проведення зшначених
обстежень (ул,tова всmупае в diю з 10.05.202] р.)

+ +

З. Забезпеченiсть мультимедiйнrдл облад"анням
для одночасного використання в навчаJIьних аудиторiях
(мiнiмальний чiдсоток кiлькостi аудиторiй)

з0 50 +20

1) бiблiотеки, у тому числi читальноТ зали + +
2) пунктiв харчування + +
3) aKToBgi чи концертноi зали + +
4) спортивцоi зали + +
5) стадiону таlабо спортивних майданчикiв + +
6) медичного пункту -L +
5. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi осЫти

гуртожитком за потребою + +

6. Забезпеченiсть комп'ютерними робо.ппли
мiсцяли, лабораторiями, полiгонами, обладнанням,
устаткуванням, що необхiднi для виконання ocBiTHix
програм обгрунтовуеться окремим докр{ентом з
наданням розкJIаду ix використанЕя та розрахункiв
достатностi. При цьому враховуеться комп'ютерна
TexHiKa iз строком експлуатацii не бiльше восьми poKiB

+ +

голова koMicii



ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ

1. HMBHicTb ycix затверджених в установленомупорядку ocBiTHix (освiтньо-професiйних,
освiтньо-наукових, освiтньо-творчих) ПРОГРаI\,I, за
якими здiйснюеться пiдготовка здобрачiв вищоi освiти

+ +

2. Наявнiсть навчальних планiв + +
3. Наявнiсть робочих програN,r з ycix навчшьнЙi

дисциплiн навчальних планiв, якi включають: прогрttп{у
навчальноi дисциплiни, за[лаIIованi результати
навчання, порядок оцiнювання результатiв навчання,
рекомендовану лiтературу (основну, допомiжну),
iнформацiйнi ресурси в IHTepHoTi

+ +

4. Наявнiсть програм з ycix видiв практичrrоr
пiдготовки до кожноi ocBiTHboi програI\{и;

+ +

5. наявнiсть методичних матерiалiв дл"
проведення пiдсумковоi атестацiТ здобувачiв вищоi
освiти;

+ +

6. Наявнiсть навчаJIьних плаЕiв з обов'язковим
вивченням украiъськоi мови як окремоi навчальноi
дисциплiнИ "УкраiЪська мова яК iноземна'' у разi
пiдготовки iноземцiв та осiб без громадянства у
закJIадах вищоi, пiслядипломноi, фаховоi передвищоi,
професiйнот (професiйно-технiчноi) освiти Еезалежно
вiд мови навчання.

+ +

7. Наявнiсть комплексу навчirльно-методичного
забезпечення з кожноi навчальноi дисциплiни
навчального плану

+ +

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
щодо iнформацiйного забезпечення освiтньоiдiяльностi у сфепi вишоi освiти

започаткування та провадження DcBlTHbol дlялIbHocTl
1. Забезпеченiсть вiтчизняними та закордонними

фаховими перiоди.+rими виданнями вiдповiдного або
спорiдненого спецiальностi профiлю у бiблiотецi
закладу освiти (у тому числi в електронному виглядi)
залежно вiд найвищого рiвня, за яким фактично
провадиться освiтня дiяльнiсIь

Не менше
4

найменува
нь

13 +9

2. Наявнiсть доступУ До баз даних перiодичтrиi
наукових видань англiйською мовою вiдповiдного або
спорiдненого профiлю (допускаеться спiльне
користування базами кiлькома закJIадаrrли освiти)

+ +

3. Наявнiсть офiцiйного веб-сайту закладу освiтlа
на якому розмiщена основна iнформацiя про його
дiяльнiсть (структура, лiцензii та сертифiкати про
акредитацiю, освiтня/освiтньо-наукова/
видавнича.iатестацiйна (наукових працiвникiв)
дiяльнiсть, зразки документiв про ocBiTy, умови для
доступностi осiб з iнва.тriднiстю та iнших маломобiльних
груп населення до примiщень, навчальнi та HayKoBi
cTpyKTypнi пiдроздiли та ix склад, перелiк нilвчаJIьних

+ +

голова koMicii



дисциплlн, правила прийому, контактна iнформацiя)
4. Наявнiсть сторiнки на офiцiйному веб-сайтi

закJIадУ освiти англiйською мовою, на якому розмiщена
основЕа iнформацiя про дiяльнiсть (структура, лiцензiТта сертифiкати про акредитацiю,
ocBiTHi/ocBiTHbo-HayKoBi програми, зрtlзки документiв
про ocBiTy), правила прийому iноземцiв та осiб без
громадянства, умови навчання та проживання iноземцiв
та осiб без громадянства, контактна iнформацiя (у разi
започаткування або провадження пiдготовки iноземцiв
та осiб без громадянства).

+ +

n €, Z"/Ь zo /_1_р.

------т--
Голова KoMicii:

професор кафедри Teopii ймовiрностей, статистики та
актуарноТ математики Киiвського нацiоналrьного
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, доктор
фiзико-математичних наук

член KoMicii:
доцент кафедри теоретичноi та прикJIадноi статистики
Львiвського нацiонального унiверситету iMeHi IBaHa
Франка, кандидат фiзико-математичЕих Еаук

З експертними висновками ознайомлений
ректор Щентра-тrьноукраiЪського
унiверситету iMeHi Володимира В
доктор фiлологiчних наук,
професор
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.Щодаток 2
порiвняльна таблиця вiдповцностi показникiв дiяльностi Щентральноукра[нського

дер}кавного педагогiчного унiверситеry iMeHi Володимира Винниченка
за напрямом пiдготовки б.040205 Статистика
гаlryзi знаЕь 0402 Фiзико-математичнi науки

.Щержавним вимогам до акредитацii

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
пок{lзника

Вiдхилення
фактичного

значенЕя
IIокtвника

вiд
Iормативного

1. Умови забезпечення державноi гарантiТ
якостi вищоi освiти

1.1. Виконання навчального плану за
показникtllии: перелiк навчаJIьних дисциплiн,
години, форми контрошо, 0/о

100 100

1.2. Пiдвищення квttлiфiкацii викладачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poKiB, О/о 100 100

1.3. Чисельнiсть науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв, що обслуговують
спецiальнiстьiпрацюютьунавчi}льному
закладi за основним мiсцем роботи, якi
займаються вдосконаленням
навчально-методичного забезпечення,
науковими дослiдженнями, пiдготовкою
пiдручникiв та навчальних посiбникiв, о/о

100 100

2. Результати ocBiTHboi дiяльностi фiвень
пiдготовки фахiвцiв), не менше О/о

2.1. PiBeHb знань студентiв з
соцiq4ьно -гулtанiтарноi пiдготовки :

2.1.1.Успiшно виконшлi коrrтрольнi
завданця, О/о 90 l00 +l0

2.t.2. Якiсно виконанi контрольнi
завдання (оцiнки к5> i к4>), %

50 62,5 +l2,5

2.2. PiBeHb знань студентiв з

фундаментальноi, природничо-науковоi та
загальноекономiчноТ пiдготовки :

2,2.t. Успiшно виконанi контрольнi завдання,
% 90 100 +10

2.2.2. Якiсно виконанi контрольнi завдання
(оцiнки к5> i <4>), % 50 62,5 +l2,5

2.3. PiBeHb знань студентiв iз професiйноi
i практичноi пiдготовки:

2.З.|. Успiшно виконанi контрольнi
завдаrrня,7о 90 100 +10

2,3.2. Якiсно виконанi контрольнi
завдання (оцiнки <5> i к4>), О/о 50 62,5 +12,5

3. Органiзацiя науковоi роботи

голова KoMicii /И г. м. шевченкоlz:rn



3.1. Наявнiсть у cTpyKTypi на"чапьною
наукових пtдроздiлiв

участь в наукових конференцiях, конкурсах,

З.2. Участь студентi" у нау*оЫй роботi
(наукова робота на кафедрах та в лабораiорiях,

пOГ > Zeфhl zo /? р.

Голова KoMicii:

професор кафедри Teopii ймовiрностей, статистики та
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унiверситету iMeнi Тараса Шевченка, доктор
фiзико-матемамчних Еаук

член KoMicii:
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Франкц кrшдидат фiзико-математичних наук

З експертними висновками озна
ректор ЩентральноукраiЪського
унiверситету iMeHi Володимира
доктор фiлологiчних наук,
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