
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати проведення 
акредитаційної експертизи освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напрям) 

6.010104 «Професійна освіта (за профілем)», спеціалістів і магістрів н спеціальностей
7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 

у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет»

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», Державних вимог до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 року №689. Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24.12.2003 року №847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 29.11.2011 року №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
24.12.2003 року №847»). наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
17 вересня 2012 року №1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до 
заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки 
України №1065л від 19 травня 2016 року експертна комісія у складі: 

голова комісії:
ДОБРОСКОК ІРИНА ІВАНІВНА, завідувач кафедри професійної освіти Державного 

вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди», доктор педагогічних наук, професор: 

експерти:
ПЕТУХОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, доцент кафедри технологічної та професійної 

освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського», кандидат педагогічних наук, доцент;

КОРНИЦЬКА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, доцент кафедри теорії і методики трудового та 
професійного навчання Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук, 
доцент
розглянула подані матеріали та провела безпосередньо на місці у період з 25 травня 2016 року до 
27 травня 2016 року перевірку щодо підготовки фахівців ступеня «бакалавр» напряму 
6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі 
спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» і ступеня «магістр» зі спеціальності 
8.0101040! «Професійна освіта (за профілем)». Експертиза проводилася через вивчення матеріалів 
самоаналізу для акредитації напряму підготовки (спеціальності), виконання контрольних замірів 
якості навчання за складеним графіком проведення ККР. ознайомлення з кадровим, методичним і 
матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу, проведення вибіркового контролю 
звітів з практик і з'ясувала таке.

1. Відповідність освітньої діяльності державним вимогам

ДВНЗ «Криворізький національний університет» г правонаступником Криворізького 
гірничорудного інституту, який був заснований у 1922 році. Університет створений на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року шляхом злиття Криворізького 
технічного університету та Криворізького державного педагогічного університету, виокремлення 
Криворізького економічного інституту зі складу Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» та приє днання до 
Криворізького державного університету. До університету також приєдналися Д11 «Науково- 
дослідний гірничорудний інститут» та ДП «Науково-дослідний інститут безпеки праці та еколої ії 
в гірничорудній і металургійній промисловості». Указом Президента України №599/2011 від 
24 травня 2011 року університету надано статус Національного. ДВНЗ «КНУ» тричі 
акредитований за IV рівнем.

Керівник університету -  Ступнік Микола Іванови^-й^гор технічних наук, професор.
Голова к ом іс ії < г ^  І. І. Д оброскок



2

Адреса: 50027, м. Кривий Ріг. вул. XXII партз’їзду, 11, тел (056) 409-06-06. (0564) 92-00-65. 
факс (0564) 74-52-57. (0564) 74-51-98.

Форма власності -  державна, рівень акредитації -  IV.
До складу університету входять такі структурні підрозділи: три навчально-наукові інститути 

(Криворізький педагогічний інститут. Криворізький металургійний інститут та Криворізький 
економічний інститут), два науково-дослідні інститути (Науково-дослідний інститут безпеки праці 
та екології в гірничорудній і металургійній промисловості та Науково-дослідний гірничорудний 
інститут), 22 факультети, 87 кафедр (з них 65 випускових), науково-дослідна частина та наукова 
бібліотека. До складу ДВНЗ «Криворізький національний університет» як відокремлені структурні 
підрозділи входять такі вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації: шість коледжів 
(Автотранспортний, Гірничий, Гірничо-електромеханічний, Інгулецький, Індустріальний, 
Політехнічний) та два педагогічних училища (Жовтоводське та Нікопольське).

Університет має ліцензію (від 29.10.2014 р. серії АЕ № 527440) на здійснення освітньої 
діяльності з 65 спеціатьностей за 48 напрямами. В університеті навчається 12576 студентів, із них 
7750 осіб -  денна форма навчання і 4826 осіб -  заочна форма навчання. Навчально-виховний 
процес в університеті забезпечують 1015 осіб професорсько-викладацького складу, у тому числі: 
92 доктори наук (9,1%) і 585 кандидатів наук (57.6%). Із 40 наукових спеціатьностей відкрито 
аспірантуру, а з 10 -  докторантуру. Університет має три спеціалізовані вчені ради для захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук із восьми спеціальностей.

Фонди бібліотеки університету становить понад 1739600 примірників навчальної, наукової 
та художньої літератури. Бібліотека мас 19 читальних залів на 887 посадкових місць. Із 2006 року 
в бібліотеці упроваджена мережева система обслуговування науковців. Науково-педагогічний 
персонал університету отримує необхідну інформацію відповідно до читацьких запитів із 
періодичних видань, наукових видань електронною поштою безпосередньо на електронні адреси 
кафедр. Парк персональних комп'ютерів, до якого входять 95 комп’ютерних класів, постійно 
оновлюється і поповнюється. Він використовується в навчальному процесі не тільки на 
спеціальних, але й на загально-технічних та гуманітарних кафедрах. Кількість комп'ютерів в 
університеті становить 1242 одиниці. У навчальному процесі задіяні тільки сучасні комп'ютери, 
що підключені до Інтернету. Насиченість навчального процесу комп’ютерами становить 14.2 
комп’ютера на 100 студентів.

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» на кафедрі інженерної педагогіки та 
мовної підготовки готують фахівців за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за 
профілем)» та зі спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 
відповідно до вищезазначеної ліцензії та сертифікатів: бакалаври -  серія НД-ІІ №0405216 від 
03.11.2011 р.; спеціалісти -  серія НД-ІІ №0405239 від 03.11.2011 р.; магістри -  серія НД-ІІ 
№0405275. Ліцензований обсяг (ступінь «бакалавр») становить ЗО осіб -  денна форма і 30 осіб -  
заочна формами навчання; освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» - денною форма 
навчання -  25 осіб, заочна форма -  25 осіб; ступінь «магістр» -  денна форма навчання -  5 осіб, 
заочна форма -  5 осіб.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює освітню діяльність з підготовки 
бакалаврів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціалістів, 
магістрів зі спеціальності 7.01010401. 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» відповідно до 
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Прийом, відбір і направлення громадян на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» здійснюється відповідно до правил прийому Міністерства освіти і науки України. 
Підчас прийому на навчання приймальна комісія дотримується вимог, висунутих в законодавчих 
актах і нормативних документах.

Відповідно до Указів Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 «Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20 березня 2008 року 
№ 224 «Про додаткові заходи щодо підвище "''країні», постанови Кабінету
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2. Формування контингенту студентів
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Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (зі змінами) для осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України, проводиться зовнішнє незалежне оцінювання 
(ЗНО) навчальних досягнень. Обов'язковим для всіх абітурієнтів ЗДВО вищих навчальних 
закладів є зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Для вступу до 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна 
освіта (за профілем)» необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання з математики та історії 
України. Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як вступні 
випробування до вищих навчальних закладів за освітньо-професійними програмами підготовки 
бакалавра.

У 2015 році на навчання за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» 
зараховано 15 студентів на денну форму за держзамовленням. Конкурс на одне місце за 
держзамовленням у середньому становив 2.57 особи на місце.

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки здійснюють систематичну 
профорієнтаційну роботу поміж випускників шкіл, коледжів, професійно-технічних навчальних 
закладів, забезпечують проведення різноманітних ефективних заходів, виявляють обдарованих 
юнаків та дівчат, які мають схильність до педагогічної праці в галузі професійно-технічної освіти.

За спеціальністю 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» зараховано 3 студенти на 
денну форму навчання за держзамовленням. Конкурс на одне місце за держзамовленням у 
середньому становив 2,33 особи на місце.

За спеціальністю 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» зараховано 5 студентів, з- 
поміж них 3 особи на денну форму та 1 особу -  на заочну форму навчання. За держзамовленням 
зараховано 3 особи на денну форму навчання. Конкурс на одне місце за держзамовленням у 
середньому становив 2,0 особи на місце.

Для прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і ступенем «магістр» 
вступники складали фахове випробування, а також екзамен з іноземної мови. Зарахування 
проводилося за рейтингом, який складався з балу, отриманого на вступному фаховому 
випробуванні, та середнього балу документа про відповідну базову освіту (для магістрів також 
додався бал, отриманий на екзамені з іноземної мови, і участь у науковій діяльності).

Задля збереження контингенту студентів кураторами академічних груп бралася до уваги 
участь у навчально-виховній роботі, відстежувалася своєчасність складання екзаменів і заліків 
протягом сесій, проводилися зустрічі зі студентами, що мають низький рівень знань, задля 
підвищення їхньої навчально-пізнавальної діяльності й інформування щодо необхідності 
виконання навчальних планів. Зазначене уможливлює створення сприятливого психологічного 
клімату в колективах і результативності навчання.

Протягом 2010-2015 навчальних років формування контингенту студентів напряму 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401, 8.01010401 
«Професійна освіта (за профілем)» відбувалося в межах ліцензованого обсягу. Наявність 
відрахованих студентів здебільшого зумовлена поважними причинами, зокрема академічними 
відпустками та переведенням на заочну форму навчання. Організаційні, методичні та рекламні 
заходи забезпечують формування та збереження якісного складу контингенту студентів. •

Навчально-виховний процес із підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010104 
«Професійна освіта (за профілем)» та спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.01010401.'
8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» здійснює випускова кафедра інженерної педагогіки 
та мовної підготовки.

Кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки очолює доктор педагогічних наук, 
професор Семеріков Сергій Олексійович.

Навчальний процес із підготовки фахівців напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта 
(за профілем)» та спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)», 8.01010401 
«Професійна освіта (за профілем)» здійснюют кторів наук, професорів -  2

Висновок:

3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
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(13,3%); кандидатів наук, доцентів -  8 (53.4%); старших викладачів -  3 (20%); викладачів -  2 
(13,3%), з яких має науковий ступінь кандидата наук -  1 (6.7%). 100% викладачів кафедри мають 
відповідну вищу освіту.

Кількість викладачів, які мають педагогічний стаж роботи від 5 до 10 років -  2 особи 
(13,3%), понад 10 років -  13 осіб (86.7%). За останні 5 років усі викладачі кафедри (100%) 
підвищили свою кваліфікацію через: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук -  4 особи (26,7%); стажування в інших ВНЗ - 7 осіб (46,7%); навчання в аспірантурі -  1 особа 
(6,7%); присвоєння вченого звання професора -  1 особа (6,7%).

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки має кадровий резерв. Найближчим 
часом планується захист кандидатської дисертації В. В. Ткачук «Мобільні інформаційно- 
комунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів» 
(спеціальність 13.00.10 -  інформаційно-комунікаційні технології в освіті).

Викладачі вдосконалюють навчально-методичне забезпечення, виконують наукові 
дослідження, готують навчальні посібники та методичні вказівки для студентів. Під керівництвом 
доктора педагогічних наук, професора 3. П. Бакум викладачі кафедри (доцент С. М. Хоцкіна. 
викладач В. В. Ткачук) працюють над розробленням держбюджетної теми ІІДР «Адаптивна 
система індивідуальної підготовки гірничого інженера на базі інтегрованої структури штучного 
інтелекту -  «Електронний наставник». Доцент О. В. Тарасова та доцент Т. С. Сулима беруть 
участь у розробленні держбюджетної теми НДР «Теоретико-методичні засади формування 
професійної мобільності майбутніх педагогів» (керівник -  кандидат педагогічних наук 
Т. С. Сулима). Усі інші викладачі кафедри працюють над ініціативними темами НДР.

До підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за 
профілем)» залучено 36 викладачів із 15 кафедр університету. У складі викладачів: докторів наук, 
професорів -  8 (22.2%); кандидатів наук, доцентів -  25 (69.4%).

Викладання лекційних годин дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
(всього 972 годин, із них 196 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 
100% лекційних годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та 
вченими званнями, із них 100 % працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за 
основним місцем роботи. Доктори наук забезпечують викладання 18.37% лекційних годин 
зазначеного циклу.

Лекційні заняття із дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки 
(всього 1530 годин, із них 270 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 93.33% 
лекційних годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 
званнями, із них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Доктори наук забезпечують викладання 42.86% лекційних годин зазначеного 
циклу.

Виконання лекційних годин із дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
(всього 6138 годин, із них 737 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 
97,58% лекційних годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та 
вченими званнями, із них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за 
основним місцем роботи. Доктори наук забезпечують викладання 18.5% лекційних годин 
зазначеного циклу.

До підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 
залучено 7 викладачів з 4 кафедр університету. У складі викладачів: докторів наук, професорів -  4 
(57,0%); кандидатів наук, доцентів -  3 (42.9%).

Лекційні заняття з дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки (всього 345 годин, із 
них 32 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 100% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, з них 
100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним місцем роботи. 
Доктори наук забезпечують викладання 100% лекційних годин зазначеного циклу.

Викладання лекційних годин з дисциплін циклу професійно-практичної підготовки (всього 
1455 годин, із них 96 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 100% лекційних 
годин виконують науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, із 
них 83,33% працюють у ДВНЗ «Криворізький н ' “ гет» за основним місцем
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роботи. Доктори наук забезпечують викладання 60,0% лекційних годин зазначеного циклу.
До підготовки магістрів зі спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 

залучено 9 викладачів із 4 кафедр університету. У складі викладачів: докторів наук, професорів -  4 
(44,4%); кандидатів наук, доцентів -  5 (55.6%).

Викладання лекційних годин із дисциплін соціально-гуманітарної підготовки (всього 
600 годин, із них 68 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 100% лекційних 
годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, із 
них 100 % працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним місцем 
роботи. Доктори наук забезпечують викладання 73.53% лекційних годин зазначеного циклу.

Викладання лекційних годин із дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
(всього 2100 годин, із них 136 -  лекційні) забезпечують фахівці з відповідною освітою: 
100% лекційних годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та 
вченими званнями, із них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за 
основним місцем роботи. Доктори наук забезпечують викладання 75.0% лекційних годин 
зазначеного циклу.

Кадровий склад викладачів ДВНЗ «Криворізький національний університет», який здійснює 
підготовку фахівців напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та 
спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)», його наукова і 
педагогічна кваліфікація забезпечує навчання па рівні вимог і нормативів акредитації за ступенями 
«бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Наукова діяльність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» є невід’ємним 
складником освітньої діяльності, що організовується, здійснюється і фінансується згідно з 
вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Наукові дослідження виконуються творчими 
колективами кафедр, проблемних, галузевих, академічних наукових лабораторій, структурних 
підрозділів, які організовують виконання досліджень, здійснюють експериментальне та дослідне 
виробництво, інформаційне, патентне, метрологічне й інше забезпечення якісного виконання 
робіт. Професорсько-викладацький склад університету у співпраці з інженерно-технічними 
працівниками підприємств, науковцями проектних і науково-дослідних інститутів розв'язують 
важливі народногосподарські проблеми. До наукових об'єктів, що становлять національне 
надбання нашої держави, віднесена «Колекція каменю науково-дослідного геолого- 
мінералогічного музею Криворізького національного університету».

С. О. Семеріков є ініціатором і очільником наукової школи «Мобільні інформаційно- 
комунікаційні технології навчання», дослідження учасників яких стосуються проблеми 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки сучасних фахівців: 
член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 -  інформаційно-комунікаційні технології 
в освіті Д 29.053.01 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та 
Д 29.053.01 в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 
педагогічних наук України.

3. П. Бакум очолює наукову школу з проблем професійної освіти та викладання української 
мови як іноземної «Підготовка майбутніх фахівців в умовах університетської освіти».

Науково-дослідницька робота науково-педагогічних працівників університету є такою ж 
обов'язковою частиною їхньої діяльності, як і навчальна, методична та виховна. їх метою є:

-  підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, зокрема виконання 
дисертаційних робіт;

-  зростання творчого потенціалу викладачів;
-  досконале знання сучасних досягнень з дисциплін, які забезпечують викладачі:
-  розвиток різних форм наукової співпраці тощо —

Висновок:

4. ІІауково-дослідницька діяльність
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Науково-дослідницька робота з напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за 
профілем)» та спеціальності 7.01010401. 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» ведеться 
усіма викладачами кафедри. Участь штатних викладачів у науково-дослідницькій роботі 
становить 100%.

3. П. Бакум керує бюджетною темою «Адаптивна система індивідуальної підготовки 
гірничого інженера на базі інтегрованої структури штучного інтелекту “Електронний наставник’'». 
Над дослідженням проблеми працюють С. О. Семеріков. С. М. Хоцкіна, В. В. Ткачук 3 лютого 
2015 р. О. В. Тарасова та Т. С. Сулима беруть участь у розробленні держбюджетної науково- 
дослідної роботи «Теоретичні і методичні засади формування професійної мобільності майбутніх 
педагогів»; керівник держбюджетної НДР -  Т. С. Сулима .

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки працюють над комплексною 
темою «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання».

Основні напрямки наукових робіт кафедри:
1. Психолого-иедагогічні умови формування готовності до професійної діяльності майбутніх 

педагогів професійного навчання.
2. Методичні засади професійного навчання робітників в умовах виробництва.
3. Технології професійного розвитку дорослих.
4. Мовна особистість майбутнього фахівця.
5. Навчання української мови як іноземної на компетентнісній основі.
Результати науково-дослідницької діяльності співробітників кафедри та студентів значною 

мірою впливають на підвищення якості підготовки фахівців усіх рівнів освіти, використовуються 
при підготовці методичного забезпечення (навчальних посібників, методичних вказівок) 
навчального процесу. Кафедра має наукові зв’язки з Центром розвитку технологічної освіти в 
Німеччині (Center of Excellence for Technology Education). Результатом цієї співпраці є монографія 
«Technology Education Today -  International Perspectives», у якій 3. П. Бакум підготувала розділ 
«Technology Education in Ukraine».

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки постійно делегує молодих науковців і 
студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності
7.01010401. 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» па конференції, які проводяться на базі 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Національної 
металургійної академії України, Харківського національного університету будівництва та 
архітектури, Харківського національного університету радіоелектроніки, Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара, Запорізького технічного університету та ін.

Задля підвищення ефективності наукової роботи кафедра організовує та проводить на базі 
Криворізького національного університету Міжнародну науково-практичну конференцію 
студентів, магістрантів і молодих дослідників «Молодий науковець XXI століття».

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки має у своєму складі 
висококваліфікованих спеціалістів, які систематично проводять педагогічну та науково- 
дослідницьку діяльність з активним залученням студентської молоді.

Міжнародні зв’язки кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки розвиваються за 
такими основними напрямами:

-  участь у міжнародних конференціях;
-  публікація наукових статей у закордонних виданнях;
-  навчання іноземних студентів;
-  співробітництво із зарубіжними навчальними закладами, науково-дослідними та проектними 

підприємствами й установами.
За останні роки викладачі кафедри взяли участь у 143 міжнародних конференціях.
За результатами наукових досліджень протягом 2011-2015 pp. опублікувано 328 праць, 34 із 

яких -  у зарубіжних виданнях, переважно наукометричних, зокрема у SCOPUS -  7.
Викладачі кафедри інженерної педагогії " ‘ ггевки здійснюють мовну

Висновок:

5. Міжнародні освітні та наукові зв’язки
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підготовку іноземних студентів на підготовчому відділенні та на основному етапі навчання.
Висновок:
Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, маючи значний науковий 

потенціал, успішно здійснюють наукову роботу в галузі теорії та методики професійного навчання 
фахівців для сучасного ринку праці.

Водночас, у науковій роботі є істотні резерви, реалізація яких суттєво поліпшить ці напрями 
діяльності. Так, міжнародна діяльність кафедри потребує активізації роботи щодо пошуку 
навчальних грантів і партнерів для отримання студентами подвійних дипломів про вищу освіту.

6. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» розроблено та розглянуто па вченій раді 
університету від 29 серпня 2014 року (протокол №1) Систему управління та якості освіти, шо 
забезпечує високоякісну підготовку компетентних фахівців; «Положення про організацію 
освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 24 лютого 2015 року. 
Також розроблено, схвалено вченою радою університету від 25 листопада 2014 року 
(протокол №3) «Порядок оцінювання знань студентів» і схему контролю якості навчального 
процесу та підготовки фахівців. Зокрема, розглянуто загальні положення, основні принципи 
організації поточного та підсумкового контролю, організацію поточного контролю, організацію 
підсумкового семестрового контролю та порядок ліквідації академічної заборгованості.

Організаційне, навчально-методичне й науково-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу, рівень фундаментальної, гуманітарної та фахової підготовки за напрямом 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401, 8.01010401 
«Професійна освіта (за профілем)» гарантується кафедрою на основі розроблених і нормативних 
документів у поєднанні з творчою роботою висококваліфікованих викладачів кафедри інженерної 
педагогіки та мовної підготовки.

З усіх дисциплін проводиться контроль за відвідуванням занять із відповідною позначкою в 
журналах обліку роботи академічної групи й обліку роботи викладача. Усі пропуски занять 
студенти відпрацьовують поза розкладом. За видами занять проводяться такі види керівництва 
самостійною роботою студентів: проведення консультацій із дисциплін; проведення письмових 
контрольних робіт із окремих розділів кожної дисципліни; відпрацювання студентами в письмовій 
або усній формі пропущених лекцій; вибіркове опитування студентів; перевірка на початку занять 
готовності студентів до проведення лабораторних робіт; індивідуальний захист студентами 
виконаних лабораторних робіт; відпрацювання студентами пропущених лабораторних робіт і 
практичних занять; видача, консультування, перевірка та прийняття до захисту домашніх завдань. 
Екзамени проводяться в усній і письмовій формах. Проводяться індивідуальні консультації 
студентів перед екзаменами. Планування педагогічного навантаження та робочого часу викладачів 
подано в плановому та розподіленому навантаженні, індивідуальних планах викладачів. Середнє 
навантаження викладача становить до 600 годин на навчальний рік.

На сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет» розміщено графік навчального 
процесу, розклад занять в академічних групах і розклад занять викладачів.

Для кожної навчальної дисципліни розроблені й затверджені проректором робочі- навчальні 
програми та відповідне навчально-методичне забезпечення. Кожна дисципліна має комплекс 
навчально-методичного забезпечення. Забезпеченість навчальними програмами становить 100%.

Під час перевірки наявності навчально-методичного забезпечення для кожної дисципліни 
було встановлено таке:

-  робочі навчальні програми з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом, -  100%;
-  плани семінарських, практичних і лабораторних занять, завдань для самостійної роботи

студентів -  100%;
-  методичні вказівки й тематика контрольних робіт -  100%;
-  методичні вказівки та тематика курсових робіт -  100%;
-  програма й методичні рекомендації з технологічної практики, визначені та затверджені бази

практики -  100%.
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За змістом робочі програми відповідають сучасному стану та перспективам розвитку науки й 
техніки, висвітлюють передові досягнення і тенденції їх розвитку.

Реальний стан навчально-методичного забезпечення відповідає даним, указаним у звіті про 
самоаналіз. Навчально-методичне забезпечення дозволяє здійснювати підготовку фахівців за 
напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401.
8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» на рівні, шо відповідає державним акредитаційним 
вимогам за ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Навчально-виховний процес у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
регламентується Законом України «Про вищу освіту», відповідними чинними нормативно- 
директивними документами Міністерства освіти і науки України і базується на узгоджених 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, навчальному плані 
напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401.
8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» та засобах діагностики якості вищої освіти на рівні, 
що відповідає сучасним вимогам.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за ступенями «бакалавр», «магістр» та 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Для цих рівнів підготовки розроблені освітньо- 
професійні програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), затверджені 
ректором університету і погоджені з Департаментом вищої освіти України, з Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти та Підкомісією з професійної освіти науково-методичної 
комісії Міністерства освіти і науки України. Плани та програми підготовки відповідають 
кваліфікаційним характеристикам зі спеціальності. У них ураховані вимоги держави, регіону, 
промислових підприємств, наукових установ і організацій, де після закінчення навчання 
передбачається працевлаштування майбутніх бакалаврів.

Експертна комісія встановила, шо зміст підготовки фахівців напряму підготовки 6.010104 
«Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за 
профілем)» відповідає державним вимогам з акредитації; виконання навчальних планів 
здійснюється згідно з графіком навчального процесу у визначені ним терміни повністю.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки входить до складу факультету 
інформаційних технологій, розташована в корпусі №1 ДВНЗ «Криворізький національний 
університет». Матеріальна база кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки дозволяє 
забезпечити належний рівень кваліфікаційної підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.010104 
«Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за 
профілем)». Аудиторний фонд кафедри налічує 6 спеціалізованих аудиторій для лекційних і 
практичних занять.

Обладнання кабінетів і лабораторій суворо обліковане, зберігається у пристосованих 
приміщеннях, які підключені до централізованої системи охорони. Усі аудиторії, лабораторії, 
кабінети та класи обладнані централізованою системою опалення, водопостачання та освітлення. 
Під час виконання лабораторних робіт кожен студент має окреме робоче місце. Обладнання 
лабораторій і кабінетів, навчальні приміщення постійно підтримуються в належному стані? 
Студенти користуються послугами унікальної за цінністю фондів бібліотеки, яка налічує більше 
мільйона примірників навчальної, наукової, художньої, зарубіжної літератури та періодичних 
видань.

Матеріально-технічна база ДВІ ІЗ «Криворізький національний університет» відповідає 
загальним нормативним вимогам, що висуваються до вищих навчальних закладів України.

Для поліпшення стану здоров'я студенти мають змогу оздоровлюватися у двох 
профілакторіях ДВНЗ «Криворізький нації “ ' Студенти з інших міст
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забезпечені гуртожитком на 100%. В університеті функціонує 11 гуртожитків. Відповідно 
університет має високий рівень соціального захисту студентів.

Забезпеченість приміщеннями для науково-педагогічного персоналу відповідає загальним 
вимогам.

Площа наявних приміщень цілком відповідає чинним нормам з урахуванням її 
функціонального призначення. Усі приміщення, що використовуються, є власністю університету.

Контроль за якістю навчального процесу є одним з основних заходів у системі підвищення 
рівня підготовки фахівців. Усі форми контролю здійснюються відповідно до планів-графіків. що є 
складником організації навчального процесу в університеті.

Організація контролю грунтується на укладених і затверджених на кафедрах методичних 
рекомендаціях щодо визначення критеріїв оцінювання знань студентів з усіх дисциплін, що 
викладаються, захисту випускних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Це забезпечує єдиний 
підхід до оцінювання знань студентів і дотримання державних стандартів про освіту.

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку або семестрового 
екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою 
дисципліни й у терміни, установлені навчальним планом напряму підготовки 6.010104 
«Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401. 8.01010401 «Професійна освіта (за 
профілем)».

Вимірювання залишкових знань здійснювалося у вигляді комплексних контрольних робіт. 
Аналіз результатів проведення ККР поміж студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна 
освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 
подано в додатку. Установлено, що студенти оволоділи знаннями та навичками з дисциплін на 
достатньому рівні.

Аналіз даних свідчить, шо експертне оцінювання зрізу знань на етапі самоаналізу проведено 
загалом об’єктивно.

На підставі вивчення результатів екзаменаційної сесії, результатів самоаналізу, проведення 
ККР (табл. 1.1. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3) зроблено висновок про належну якість навчального процесу й 
рівень підготовки студентів.

Тематика випускних робіт спеціалістів і магістрів зорієнтована на творче переосмислення 
засвоєння комплексу дисциплін і застосування отриманих знань для ефективного розв'язання 
завдань щодо вдосконалення професійного навчання майбутніх фахівців в умовах професійного 
навчального закладу.

Окрім того, теми випускних робіт спеціалістів і магістрів передбачають розв'язання 
конкретних практичних завдань, які постали перед фахівцями професійної освіти (за профілем), а 
також професійними навчальними закладами та підприємствами Кривого Рогу. У кожній роботі 
з ’ясовано теоретико-методологічні засади проблеми дослідження, чітко визначено понятійний 
апарат (об’єкт, предмет, мета, наукова гіпотеза, теоретичне та практичне значення дослідження).

За результатами студентських досліджень із тем дипломних робіт розроблено методичні 
рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно- 
технічних навчальних закладів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу підготовки 
кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

Так, наприклад, студентка Г. П. Карабута (тема дипломної роботи: «Упровадження 
інформаційних технологій у навчальний процес технікумів (на матеріалі вивчення інформатики)» 
розробила навчальний посібник для студентів II курсу Криворізького технікуму НМАУ і 
дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка», який упроваджено в навчальний процес 
цього навчального закладу.

За результатами дослідження О. В. Василіскіної (тема дипломної роботи: «Організація 
різнорівневої самостійної роботи студентів технікумів на заняттях з інформатичних дисциплін») 
розроблено методичні рекомендації щодо створення тестових завдань у програмному пакеті 
МуТеБіХ для викладачів технікумів, у яких подано пакет різнорівневих тестів з предмета «Основи 
інформатики» для студентів усіх спеціальностей.

Результатом дослідження О. С. Березкі ' ги «Розвиток довільної уваги
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студентів технікуму (на заняттях з дисципліни «Інформатика») є навчально-конгролююча 
програма з використанням інтерактивних завдань, що сприятиме розвитку властивостей довільної 
уваги студентів технікуму підчас вивчення дисципліни «Інформатика».

Практична значущість магістерських робіт характеризується їх професійною 
спрямованістю. Розроблено навчальні посібники та методичні рекомендації до вивчення 
психолого-педагогічних та інформатичних дисциплін студентами напряму підготовки 6.010104 
«Професійна освіта (за профілем)», а саме: «Методичні рекомендації до виконання лабораторних 
робіт до пакетів РІююБНОР та СогеГОІІА\¥ з дисципліни «Комп'ютерний дизайн та \\7еЬ- 
програмування» для студентів спеціальності 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)», 
«Методичні рекомендації щодо застосування елементів студактивної, інтерактивної та 
інтегративної педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів на 
заняттях з дисципліни «Психологія», «Методичні рекомендації викладачам щодо створення 
мобільного курсу у навчальному середовищі Моосіїе».

Згідно з навчальними планами бакалаври напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта 
(за профілем)» та спеціальності 7.01010401. 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 
проходять навчально-технологічну, технологічну, педагогічну, переддипломну та науково- 
педагогічну практики. На сьогодні набули чинності договори з найбільшими промисловими 
підприємствами та професійними навчальними закладами міста. Зокрема, ПАТ «Південний ГЗК». 
ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Центральний ГЗК». ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» та ін.; Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей, Криворізький центр 
професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу, Криворізький навчально- 
виробничий центр. Криворізький коледж економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». 
Криворізький технікум Національної металургійної академії України й ін.

Аналіз виконання дипломних і магістерських робіт (проектів) та звітів з переддипломної 
практики студентами спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» 
показує, що якість навчання становить 100%, що свідчить про високий теоретичний і практичний 
рівень підготовки фахівців.

Висновок:
Якість теоретичної та практичної підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.010104 

«Професійна освіта (за профілем)» та спеціальності 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за 
профілем)» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за 
ступенями «бакалавр», «магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

10

10. Усунення зауважень експертної комісії

№
з/п

Зауваження експертної комісії 
попередньої акредитації

Що виконано

1. Розширити напрями 
спеціалізації відповідно до 
напрямів підготовки з 
технічних спеціальностей у 
ДВНЗ «Криворізький 
національний університет»

Із 2013 року здійснюється набір студентів за напрямом 
підготовки 6.010104 «Професійна освіта» (профіль 
«Електромеханіка»)

2. Активізувати роботу членів 
кафедри над посібниками, 
підручниками під грифом 
Міністерства освіти і науки 
України

Здійснено підготовку навчальних посібників, зокрема:
1.Семеріков С. О. Комбіноване навчання: проблеми і 
перспективи застосування в удосконаленні навчально- 
виховного процесу й самостійної роботи студентів 1, 
С. О. Семеріков, А. М. Стрюк // Теорія і практика 
організації самостійної роботи студентів вищих навчальних 
закладів : монографія / кол. авторів ; за ред. проф. 
О. А. Коновала. -  Кривий Ріг : Книжкове видавництво 
Киреєвського, 2012. - С .  135-163.
2. Семеріков • С. О. Мобільне навчання : історико- 
технологічний вимір / Семеріков С. О., Стрюк М. І.. 
Моісеєнко Н. В. // Теорія і практика організації самостійної

Г олова ком іс ії 1- 1- Д оброскок
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№
з/п

Зауваження експертної комісії 
попередньої акредитації 1 Цо виконано

роботи студентів вищих навчальних закладів : монографія / 
кол. авторів ; за ред. проф. О. А. Коновала. -  Кривий Ріг : 
Книжкове видавництво Киреєвського. 2012. -  С. 188-242.
3. Бакум 3.11. Українська мова за професійним 
спрямуванням : [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] 
/ 3. П. Бакум ; за ред. С. О. Карамана. -  К. : Літера ЛТД. 
2013. -5 4 4  с.
4. Бакум 3.11. Українська мова для студентів-іноземців 
(рівень С І ) : навчальний посібник / укладачі: Бакум 3. П.. 
Городсцька В. А.. Суховенко Н. І. -  Кривий Ріг : КНУ,
2013.- Ч .  1 ,-  100 с.
5. Бакум 3.11. Українська мова для студентів-іноземців 
(рівень С І ) : навчальний посібник і 3. П. Бакум. -  Кривий 
Р іг: КНУ, 2 0 1 3 . - 4 .2 . -1 0 0  с.
6. . Бакум 3. П. Українська мова для студентів-іноземців 
(рівень С І ) : навчальний посібник / укладачі : Бакум 3. П.. 
Городецька В. А., Суховенко Н. І. -  Кривий Ріг : КНУ,
2014.- Ч .  I I I .-8 0  с.
7. Бакум 3. П. Підготовка гірничого інженера : школа -  
ВПЗ -  підприємство : монографія / B .C . Моркун, 
3. П. Бакум, С. М. Хоцкіна, В. В. Ткачук. -  Кривий Ріг : 
КНУ. 2015.-2 4 4  с.

Пропозиції
1. У зв'язку з реформуванням вищої освіти загалом і професійної зокрема, змінами назв 

спеціальностей, уважаємо за доцільне кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки 
перейменувати на кафедру професійної освіти та мовної підготовки.

2. Активізувати співробітництво із зарубіжними навчальними закладами й установами задля 
поліпшення ефективності науково-дослідної роботи викладачів і студентів.

3. Продовжувати роботу викладачів кафедри над написанням монографій, навчальних 
посібників, підручників з теорії та методики професійної освіти.

Загальні висновки
І Іа підставі викладеного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила 

висновок про можливість акредитації напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за 
профілем)» та спеціальності 7.01010401. 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)» за 
ступенем «бакалавр» з ліцензованим обсягом 30 осіб денної та 30 осіб заочної форм навчання; за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної та 25 осіб 
заочної форм навчання: за ступенем «магістр» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та 5 осіб 
заочної форм навчання.

Спеціальність може бути акредитовану заДІ, III

Голова експертної комісії 

Кксперти

27 травня 2016 року 

З висновками ознайомлений

В. о. ректора

IV рівнями

1. І. Доброскок 

Т. А. Гіетухова 

«—  ‘ J1. А. Корницька

М. 1. Ступні к



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
ДВІ ІЗ «Криворізький національний університет» 

Ліцензійним умовам надання освітніх послугу сфері вищої освіти 
за напрямом підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)»

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласною. Київською, 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання) 30/30 30/30 -/-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного циклу дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

75 100 +25

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком 
військових навчальних дисциплін)

75 93,33 +18.33

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи 
в даному навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки України або монографій, до одного доктора наук 
або професора)

10 42,86 +32,86

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

75 97,58 +22,58

у тому числі ті. які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів дозволяється 10 ^  18,5 +8.5

Г олова ком іс ії І. І. Д оброскок



Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи 
в даному навчальному закладі не менше 10 років, а 
також є авторами (співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України або монографій, до 
одного доктора наук або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, 
які викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану спеціальності та працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем роботи (% від 
кількості годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану)

- -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ 4- +

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково- 
педагогічної спеціальності:

+ + +

доктор наук або професор + + +
кандидат наук, доцент

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм (у % від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби) 70 100 +30

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 
100 студентів (крім спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

12 14,2 +2,2

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (для спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

6 - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -
3.6. Наявність спортивної зали + + -
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -
3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в * " + -

Г олова ком іс ії І. І. Д оброскок
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення 
для кожної навчальної дисципліни навчального плану 
(% від потреби):

100 100 -

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100 -

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт 100 100 -

4.4.3. Методичних указівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань із дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практики 
(% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у тому числі з використанням 
інформаційних технологій) (% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

т + -

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, наявними у власній 
бібліотеці (% від потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студентів 
(% від потреби)

5 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями

4 8 +4

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інгернету як джерела інформації:
-  наявність обладнаних лабораторій;
-  наявність каналів доступу

+
+

+
+

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчаїьних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 -

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, % 100 100 -

6.1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують спеціаіьність і 
працюють у навчатьному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими дослідженнями,

100 100 -

Г олова ком іс ії І. І. Д оброскок
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
підготовкою підручників та навчальних посібників. %
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше
6.2.1. Рівень знань студентів із гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

і 6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 100 +10
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), % 50 56.4 +6.4

6.2.2. Рівень знань студентів із природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 100 +100
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), % 50 56,6 +6.6

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 100 +10
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»). % 50 62.9 + 12.9

6.3. Організація наукової роботи 100 100 -
6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

- + -

6.3.2. Участь студентів \ науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь у 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

- + -

1.1. Доброскок 

Т. А. 1 Іетухова 

Л. Л. Корницька

М. 1. Ступнік

Голова експертної комісії 

Експерти

27 травня 2016 року 

З висновками 

В. о. ректора
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
зі спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

Назва показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласною. Київською, Севастопольською 
міськими державними адміністраціями

+ + +

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 2 5 /2 5 2 5 /2 5

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

85 100 +15

у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем роботи 50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)

85

н/п

-

у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем роботи 50 -

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, 
які мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному навчальному 
закладі не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України або монографій, до 
одного доктора наук або професора)

20, 
але не 
менше 
ніж 1 

доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 
ліцензова

ного 
обсягу

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

85

.  а

100 + 15
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у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем роботи 50 83,33 +33,33

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, 
які мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному навчальному 
закладі не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників. навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України або монографій, до 
одного доктора наук або професора)

20, 
але не 
менше 
ніж 1 

доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 

ліпензован 
ого обсягу

6 0 /2  
(Купін А. І., 

Семеріков С. О.)
+40

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи (% від кількості годин 
для кожного циклу дисциплін навчального 
плану)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + -

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:

+ + -

доктор наук, або професор + + -
кандидат наук, або доцент + - -

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм (у % від 
потреби)

100 100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 
від потреби) 70 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (крім спеціальностей, які належать 
до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, 
спорт і здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», 
крім спеціальності «Дизайн»)

12 14,2 +2,2

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (для спеціальностей, які належать 
до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, 
спорт і здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», 
крім спеціальності «Дизайн»)

6 - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -
3.6. Наявність спортивного залу + + -
3.7. Наявність стадіону або спортивного 
майданчика

+ + -

3.8. Наявність медичного пункту + + ->
4. Навчалыю-методнчпе забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у т. ч. варіативної 
компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми .  "  + -
Г олова ком іс ії ^  І. 1. Д оброскок
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підготовки фахівця (у т. ч. варіативної 
компоненти)
4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної дисципліни 
навчального плану (% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін

100 100 -

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт (% від потреби) 100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань із дисциплін соціально- 
гуманітарної. фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних вказівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів (у тому числі з використанням 
інформаційних технологій) (% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів

+ +

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, наявними у власній 
бібліотеці (% від потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності 
студентів (% від потреби)

5 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями

4 8 +4

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів 
до Інтернету як джерела інформації:

+ + -

- наявність обладнаних лабораторій + + -
- наявність каналів доступу + + -

6. Якісні характеристики підготовки >ахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю. %

100 100

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 -

6.1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному закладі 
за основним місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями.

100 100 -

Голова ком іс ії І. І. Д оброскок
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підготовкою підручників та навчальних 
посібників, %
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше
6.2.1. Рівень знань студентів із гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання.
% 90 п/п

6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 н/п -

6.2.2. Рівень знань студентів із природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання.
%

90 н/п

6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»). % 50 н/п

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання.
%

90 100 +10

6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 75.0 +25

6.3. Організація наукової роботи 100 100 -
6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

- + -

6.3.2. Участь студентів у науковій роботі 
(наукова робота на кафедрах та в лабораторіях, 
участь у наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах тощо)

- “Г

— А----------------

-

Голова експертної комісії 
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27 травня 2016 року 

З висновками озна,
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
за спеціальністю 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим. обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними адміністраціями

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання) 5/5 5/5 -/-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного 
циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

95 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових навчальних 
дисциплін)

95

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи

50 -

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників. навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України або монографій, до одного доктора наук 
або професора)

40, 
але не 

менше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 
ліцензова

ного 
обсягу

н/п

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи 50 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук або професорів дозволяється^

40,
але не .»-? ------------- ^

7 5 /2  
(Бакум З.П., +35
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають 
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників, навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України або монографій, до одного доктора наук 
або професора)

менше 
ніж 

1 доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 
ліцензова

ного 
обсягу

Купін А.І.)

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи (% від кількості годин для 
кожного циклу дисциплін навчального плану)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + +

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:

+ + +

доктор наук або професор + + +
кандидат наук, доцент

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями. полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання 
навчальних програм (у % від потреби)

100 100

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби) 70 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (крім спеціальностей, які належать до галузей 
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоровя людини» і 
0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

12 14,2 +22

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, які належать до галузей 
знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоровя людини» і 
0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6 -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -
3.6. Наявність спортивного залу + + -
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -
3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методнчне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+ + • -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + -

Голова ком іс ії 1.1. Д оброе ко к
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану (% від 
потреби):

100 100 “

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100 ”
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт 100 100

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань із дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від 
потреби) 100 100

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ +

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у тому числі з використанням інформаційних 
технологій) (% від потреби)

100 100 .

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ "Т*
.

5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від 
потреби)

100 100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студентів (% від 
потреби)

5 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 8 8 -

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 100 100 •
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, % 100 100 -

6.1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100 -

Голова ком іс ії І. І. Д оброе кок
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше
6.2.1. Рівень знань студентів із гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 н/п -
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), % 50 н/п -

6.2.2. Рівень знань студентів із природничо-наукової 
(фундаментальної) п ідготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п -
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), % 50 н/п -

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання. % 90 100 +10
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), % 50 66.67 +16.67

6.3. Організація наукової роботи 100 -
6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + -

6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях, участь у наукових 
конференціях. конкурсах. виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

+ -

1 олова експертної комісії 

Експерти

М. І. Ступнік

27 травня 2016 року 

З висновками 

В. о. ректора
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Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами

' — (Ьесійна освіта (за профілем)»
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1. Д и с ц и п л і н и  гуманітарного і соціально-економічного циклу

1 Українська мова (за професійним 1II1-14 13 13 100 0 0 7 53,85 6 4 6 .15 0 0 100 53,85 3,54
спрямуванням)

2. Історія України III І-14 13 13 100 1 7,69 7 53.85 5 38,46 0 0 100 61,54 3,69
Філософія ПІІ-13 13 13 100 1 7,69 6 46.16 6 46.15 0 0 100 53.85 3,61

Середнє значення за циклом 100 56,4 3,61
2. Дисципліни природничо-наукового циклу

4. Інформатика та обчислювальна III1-13 13 13 100 1 7,69 7 53,85 5 38,46 0 0 100 61,54 3,69
і ехніка

5. Фізика ПН-12 11 11 100 1 9,09 5 45.46 5 45,45 0 0 100 54,55 3,64
6. Вища математика ПІІ-13 13 13 100 0 0,00 7 53.85 6 46,15 0 0 100 53,85 3,54

Середнє значення за циклом 100 56.6 3,62
3. Дисципліни циклу 11 зофесійно-практи ч н ої 11 і дгото в ки

7. 1 Ісихологія ПН-12 11 11 100 0 0 7 63.64 4 36.36 0 0 100 63.64 3.64
8. Теорія та методика виховної роботи 1111-14 13 13 100 0 0 8 61,54 5 38,46 0 0 100 61.54 3,62

9. Методика професійного навчання: ПН-12 11 11 100 1 9,09 6 54,55 4 36.36 0 0 100 63,64 3.72
дидактичне проектування /1

Середнє значення за циклом 100 62.9 3.66

1 олова експертної комісії

І 'К С П С р і

Експерт 

В. о. ректора

І. І. Доброе ко к 

Г. Д. Петухова 

Л. Д. Корницька 

М. І. Ступнік
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Таблиця 1.2
Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 

спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

№
з/п

Найменування
Дисципліни 1 р
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N°
0 х

Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки
1. Теорія і практика експерименту 111 1-І 5с 4 4 100 0 0 3 75.00 1 25,00 0 0 100 75.00 3,75
2. Системний аналіз I II1-15с 4 4 100 0 0 3 75,00 1 25,00 0 0 100 75.00 3,75
3. Інноваційні технології в галузі I II1-15с 4 4 100 І 25,00 2 50,00 І 25.00 0 0 100 75,00 4,00

Середнсзначення 100 75,00 3,83

І олова експертної комісії

Експерт

Експерт

В. о. ректора

1.1. Доброскок 

Т. А. ІІетухова 

Л. А. Корницька 

М. І. Ступнік



Таблиця 1.3

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

.2
Виконували

ККР
3 них одержали оцінки

-Ч=>сз 04 
н ё

о4-
«

<и
>»но
оионЗО
>»

ВІДМІННО добре задовільно незадовільно кк ю
№
з/п
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ЙЕґсвяX
»0ио

’2

за
‘2чоа.г»
и

Дисципліни циклу професійно-практичної ІІІДГотовки
1. Управління ресурсами ГІН-15м 3 3 100 0 0 2 66,67 1 33.33 0 0 100 66.67 3,67
2. Психологія вищої школи 1111-15м 3 3 100 1 33,33 1 33,34 1 33,33 0 0 100 66,67 4.00

3. 1 Іормативно правове забезпечення 
освітньої діяльності

ПІ 1-15м 3 3 100 1 33,33 1 33,34 1 33,33 0 0 100 66.67 4,00

Середнє значення . -  [) 100 66,67 3.89

1 олова експертної комісії

Експерт

Експерт

В. о. ректора

1.1. Доброе ко к 

Т. А. 1 Іетухова 

Л. А. Корницька 

М. І. Стуинік



Таблиця 2.1
Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР

студентами напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта (за профілем)»

№
з/п

І Іайменування 
дисципліни І р

уп
а
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ід
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% %
відмінно добре задовільно незадовільно

само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР само

аналіз ККР

1. Дисципліни гуманітарного і соціально-економічного циклу

1.
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

ПІ 1-14 13 100 100 7,69 0 53,85 53,85 38,46 46.15 0 0 3,69 3,54 -0.15

2. Історія України 1111-14 13 100 
100

100 15,38 7,69 46.16 53.85 38,46 38,46 0 0 3.77 3,69 -0,08о Філософія ГІ11-13 13 100 15,38 7,69 38,46 46,16 46,16 46.15 0 0 3,69 3,61 -0,08
2. Дисципліни при 50дничо-наукового циклу

4. Інформатика та 
обчислювальна техніка ПМ-13 13 100 100 15.38 7,69 46.15 53,85 38,46 38,46 0 0 3.77 3.69 -0.08

5. Фізика 1111-12 11 100 100 9,09 9,09 54,55 45,46 36,36 45.45 0 0 3,73 3.64 -0,09
6. Вища математика 1111-13 ІЗ 100 100 0,00 0,00 61,54 53,85 38,46 46.1 5 0 0 3,62 3.54 -0,08

з . д исципліни циклу професійно-практичної підготовки
7. 1 Ісихологія ІII 1-І 2 11 100 100 9,09 0 54,55 63,64 36,36 36,36 0 0 3.73 3.64 -0,37

8. Теорія та методика виховної 
роботи ГІН-14 13 100

100

100 7.69 0 53,85 61.54 38,46 38,46 0 0 3,69 3,62 -0,16

9.
Методика професійпого 
навчання: дидактичне 
проектування

ГІН-12 11 100 18.18 9.09 45,45 54,64 36.36 З б /б 0 0 3.82 3.72 -0,1

Голова експертної комісії

Експерт

Експерт

В. о. ректора

1.1. Доброе ко к 

Т. Л. 1 Іетухова 

Л. Д. Корницька 

М. І. Ступнік



Таблиця 2.2
Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР

студентами спеціальності 7.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

№
з/п

Найменування
дисципліни
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аналіз ККР відмінно добре Задовільно незадовільно

само
аналіз ККР

само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР

Дисципліни циклу II рофесійно-п рак гичі іої підготовки

1. Теорія і практика 
експерименту ПІ 1-І 5с 4 100 100 25.00 0 50 75,00 25,00 25,00 0 0 4,00 3,75 -0,25

2. Системний аналіз ІII1-15с 4 100 100 0 0 75,00 75,00 25,00 25,00 0 0 3,75 3,75 0

3. Інноваційні технології в 
галузі ІIII- 15с 4 100 100 25.00 25.00 75.00 50,00 0,00 25,00 0 0 4.25 4,00 -0,25

Голова експертної комісії

Експерт

Експерт

іі. о. ректора

І.І. Доброскок 

Т. А. І Іетухова 

_ Л. А. Корницька 

М. І. Ступнік



Таблиця 2.3

Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання К К І*
студентами спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»
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екза
мен ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР само

аналіз ККР

% % % % % % % %
.ИСЦИГІЛІНИ циклу 11зофесійно-практичної підготовки

1. У правління ресурсам и 1111-І 5м 3 100 100 33,33 0 33,33 66,67 33,33 33,33 0 0 4.00 3,67 -0,33
2. І Ісихологія ВИЩОЇ ІНКОЛИ ІIIМ  5м 3 100 100 33,33 33,33 33,33 33,34 33,33 33.33 0 0 4,00 4,00 0

і Іормативно правове 
забезпечення освітньої 
діяльності

ІII1-15м 3 100 100 33,33 33,33 66,67 33,34 0,00 33,33 0 0 4,33 4,00 -0,33

Голова експертної комісії

Експерт

Експерт

В.о. ректора

1.1. Доброскок 

Т. А. І Іетухова 

-  Л. А. Корницька 

М. І. Ступні к


