
висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

про акредитаційну експертизу 

підготовки молодших спеціалістів 

зі спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» 

у Педагогічному коледжі Львівського національного університету
и

імені Хвана Франка

Відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів 

і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах» і наказу Міністерства освіти і науки України № 886л від 

10.05.2016 року «Про проведення акредитаційної експертизи» в період з 24 

травня по 26 травня 2016 року, з метою проведення первинної акредитаційної 

експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01010201 

«Початкова освіта» у Педагогічному коледжі Львівського національного 

університету імені Івана Франка здійснювала роботу експертна комісія 

Міністерства освіти і науки України у складі:

Пісоцької Леоніди Станіславівни -  кандидата педагогічних наук, 

доцента, декана факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно- 

педагогічної академії, голови комісії;

Найди Руслани Григорівни -  кандидата педагогічних наук, голови 

предметно-методичної комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології 

та фахових методик Дубенського коледжу Рівненського державного* 

гуманітарного університету, члена комісії;

Жданович Оксани Михайлівни — голови циклової комісії викладачів 

соціальної педагогіки Комунального вищого навчального закладу 

«Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної Ради», 

члена комісії;
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Кучай Тетяни Петрівни -  кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри дошкільної і початкової освіти Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, члена комісії у період з 24 по 26 

травня 2016 року вивчила подану до державної акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України Педагогічним коледжем Львівського 

національного університету імені Івана .Франка акредитаційну справу та 

провела експертну перевірку його освітньої діяльності, пов’язану з 

підготовкою молодших спеціалістів зі спеціальності 5.01010201 «Початкова 

освіта».

Експерти проаналізували якість підготовки фахівців з галузі 

знань 0101 «Педагогічна освіта», спеціальність -  5.01010201 «Початкова 

освіта», зокрема:

-  вивчили достовірність інформації і матеріали акредитаційної справи, 

поданої Коледжем до ДАК України за означеною спеціальністю

-  перевірили наявність документів, що регламентують діяльність 

Коледжу;

-  проаналізували кадрове забезпечення;

-  вивчили стан матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу;

-  проаналізували навчально-методичне забезпечення, організацію 

навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи;

-  провели бесіди з керівниками, працівниками та студентами 

Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана 

Франка;

-  провели комплексні контрольні роботи для визначення рівня 

залишкових знань студентів, проаналізувавши якість підготовки фахівців.

За результатами експертної перевірки стану освітньої діяльності комісія 

підтверджує достовірність інформації матеріалів акредитаційної справи, 

поданої до Міністерства освіти і науки України, Педагогічним коледжем
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Львівського національного університету імені Івана Франка, і встановила 

факт наявності документів, що регламентують його діяльність, а саме:

-  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань № 1000772210 від 24.03.2016 

р. (про відокремлений підрозділ юридичної особи);

-  Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (ЄДРПОУ) видані Головним управлінням статистики 

Львівської області 10.05.2016 р., реєстраційний номер 03.2-09/737. 

Дата та номер останньої _ реєстраційної дії 29.03.2016 р. 

№14151070039002417;

-  Статут Львівського національного університету імені Івана Франка, 

погодженого Конференцією трудового колективу Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол №1 від 

19.05.2015р.), зареєстрованого Державним реєстром «Державна 

реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» 

01.10.2015р.;

-  Положення про Педагогічний коледж Львівського національного 

університету імені Івана Франка, схвалене рішенням Вченої ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол 

№9/11 від 24.11.2015 р., затверджене ректором 24 листопада 2015 р.);

-  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про реорганізацію

Львівського педагогічного училища №1» від 02.07.1999 р. № 238;

-  Наказ «Про надання статусу відокремленого структурного підрозділу 

Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені 

Івана Франка» № 0/146 від 21.10.2015 р.;

-  Ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458708 від 

01.09.2014 р.. Термін дії ліцензії до 01.07.2018 р.), виданої рішенням 

акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол №110 (наказ Міністе 

рева освіти і науки України від 15.07.2014 р. № 2642л);
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-  Сертифікат про акредитацію напряму 0101 Педагогічна освіта

6.010102 Початкова освіта (серія НД-ІІ № 1457685, наказ №2494л 

від 01.07.2013 р.)

За результатами експертної перевірки встановлено наступне:

1. Загальна характеристика Педагогічного коледжу Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

та спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»

Львівський національний університет імені Івана Франка -  вищий 

державний навчальний заклад ІУ-го рівня акредитації, який фінансується з 

державного бюджету і підпорядкований Міністерству освіти і науки України. 

Він заснований у 1861 році, у 1784 році став державним закладом. Ім’я Івана 

Франка -  присвоєно у 1940 році. У жовтні 1999 року Указом Президента 

України університету надано статус національного.

Місце знаходження: вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000. 

Тел. (032) 2603402; факс (032) 2616048; електронна адреса: press.lnu@gmai.Lc 

о т , vak@ franko.lviv.ua, сторінка в Інтернеті: http://w ww.lnu.edu.ua/.

Педагогічний коледж -  вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації 

є структурним підрозділом Львівського національного університету імені 

Івана Франка (сертифікат: серія НД-ІІ № 142024 від 30 серпня 2007 року, 

рішення ДАК від 26 червня 2007 року (протокол № 67)).

Адреса головного корпусу — вул. Туган-Барановського, 7, м. Львів, 

79005. Адреса 2-го корпусу -  вул. Антоновича, 16; електронна адреса:

pedcolledge@ franko.lviv.ua.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені 

Івана Франка (далі Коледж) має свою історію безперервного функціонування 

від Державної жіночої учительської семінарії (1871 р.), заснованої відповідно 

до Статуту, затвердженого у Відні Міністерством віросповідань і освіти 

Австрії та розпорядження Крайової шкільної ради у Львові від

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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25.02.1871р. № 1740. Семінарія здійснювала підготовку вчителів початкової 

школи та вихователів дитячих дошкільних закладів денної форми навчання. 

У 1948 році семінарія була перейменована у Львівське педагогічне училище 

№ 1, яке з 1953 р. розпочало підготовку фахівців за заочною формою 

навчання. З 01 вересня 1999 року на основі наказу Міністерства освіти і 

науки України від 02.07.99 р. № 238 та .розпорядження голови Львівської 

обласної державної адміністрації від 30.07.99р. №868 р. «Про реорганізацію 

Львівського педучилища № 1» навчальний заклад здійснює підготовку 

фахівців у статусі Коледжу, 21 жовтня 2015 р. надано статус відокремленого 

структурного підрозділу Львівського національного університету імені Івана 

Франка (наказ № 0-146 від 21.10.2015 р.).

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з терміном навчання 

З роки за спеціальністю 5.02010501 «Діловодство» (шифр галузі 0201 

«Культура»). З терміном навчання 2 роки здійснюється підготовка 

спеціальностей 5.01010101 «Дошкільна освіта», 5.01010601 «Соціальна 

педагогіка», 5.01010201 «Початкова освіта». Коледж готує фахівців на базі 

повної загальної середньої освіти з таких напрямів підготовки: 6.010101 

Дошкільна освіта, 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.010102 Початкова освіта, 

6.010105 Корекційна освіта. Окрім того, студенти напряму підготовки

6.010102 Початкова освіта отримують додаткові спеціалізації за вибором: 

вчитель іноземної мови в початкових класах, вихователь в дошкільних 

закладах, асистент вчителя в інклюзивному середовищі.

Сьогодні Коледж є багатопрофільним науково-педагогічним і

культурно-освітнім центром Львівщини.

Структура Коледжу представлена 10 цикловими комісіями: викладачів 

фахових дисциплін початкової освіти; викладачів української мови, методики 

навчання, дитячої літератури; викладачів природничо-математичних 

дисциплін; викладачів іноземних мов початкового навчання; викладачів 

суспільних дисциплін; викладачів загальної та соціальної педагогіки і 

психології; викладачів фахових дисциплін корекційної освіти, ритміки та
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музикотерапії; викладачів фізичного виховання, теорії і методики 

фізвиховання та фізичної реабілітації; викладачів фахових дисциплін 

спеціальності «Діловодство»; викладачів фахових дисциплін дошкільної 

освіти.

Контингент студентів станом на 01.10.2015р. за денною та заочною 

формами навчання становив 647 осіб: денна форма навчання -  501, заочна -  

146 (за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» -  333 особи, в тому 

числі: на денній формі навчання -  244, заочній -  89. За освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» -  314 осіб, в тому числі: на 

денній формі навчання -  257, заочній -  57). Кількість студентів спеціальності

5.01010201 «Початкова освіта» навчається 87 студентів денної форми 

навчання. Навчальний процес Коледжу забезпечує 72 педагогічних і науково- 

педагогічних працівники, з них — 59 (76,6%) штатних та 13 (16,8%) — 

сумісників, у тому числі: 1 (1,3%) -  доктор наук, 7 (9%) -  кандидатів наук, 5 

(6,5%) -  здобувачів і аспірантів, 41 (53,2%) — спеціаліст вищої категорії, 18 

(23,4%) -  спеціалістів першої категорії, 10 (13%о) -  спеціалістів другої 

категорії, 8 (10,4%) -  спеціалістів. Педагогічне звання «викладач-методист» 

присвоєно 21 (27,3%) викладачу, педагогічне звання «старший викладач» -  

2 (2,6%) особам та 1 Заслужений працівник освіти. Два викладачі, які 

працюють за основним місцем роботи, у 2015 р. захистили дисертації на 

здобуття наукового ступеня — кандидат педагогічних наук.

Навчальний процес зі спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» 

забезпечують 26 (штатних -  23; 88,5%) викладачів, в тому числі: доктор

наук -  1 (1%); кандидати наук -  4 (30%); спеціалісти вищої категорії -  18

(69,2%); спеціалісти І—II категорії -  5 (20%).

Для забезпечення якісної освіти фахівців обладнано 20 навчальних 

кабінетів, 5 лабораторій, Франкова світлиця, музей Коледжу, спортивна зала 

та актова зала. Навчальний процес в основному забезпечений інформаційно- 

комунікативними технологіями, копіювальною технікою, обчислювальною 

технікою, тощо. Розміри навчальних приміщень, санітарно-гігієнічні умови,
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розміщення і тип меблів заоезпечують здорові і безпечні умови роботи 

викладачів та студентів. Температура повітря в приміщеннях підтримується в

межах 18-20 °С при вологості 50-60 %.

Науково-педагогічній діяльності викладачів та пошуково-дослідницькій 

роботі студентів сприяє діяльність бібліотеки та читального залу. 

Бібліотечний фонд Коледжу становить 56 689 примірників.

До послуг студентів філія їдальні Університету, медичний пункт та 

поліклініка Університету, студентський клуб «Лис Микита». Студенти 

забезпечуються за потребою гуртожитком. Оздоровлення та відпочинок 

забезпечується у спортивно-оздоровчому таборі «Карпати» Закарпатської 

області.
Адміністрація і колектив Коледжу працює над проблемою підготовки 

гуманного, конкурентоспроможного педагога-фахівця на основі високої 

духовності і правової відповідальності, загальнолюдських і морально-

етичних цінностей.

Директор Коледжу -  Сурмач Оксана Іванівна, кандидат історичних

наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист. Освіта -  повна

вища, закінчила історичний факультет Львівського державного університету

імені Івана Франка в 1996 р. З 2006 року працює в Коледжі викладачем

суспільних дисциплін, з вересня 2007 року -  заступником директора з

виховної роботи. Виконувала обов’язки директора з лютого 2015 року. За

результатами конкурсу в березні 2016 року Вченою радою Львівського

державного університету імені Івана Франка обрана директором Коледжу.

Науковий доробок становить 14 публікацій наукового, навчально-

методичного характеру.
Відділення початкової освіти Коледжу очолює спеціаліст вищої

категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України -  Сулим Ольга

Іванівна, стаж роботи якої у Коледжі — 28 років, на посаді - 14 років.

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



Висновок:

Експертна комісія ознайомилась з установчими документами 

навчального закладу, ліцензіями, сертифікатами. На основі аналізу загальної

5.01010201 «Початкова освіта» з підготовки фахівців освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» експертною комісією 

зроблено наступні висновки:

університету імені Івана Франка здійснюється на підставі наявних 

достовірних документів, які забезпечують правові основи функціонування 

навчального закладу (Статут, ліцензія та Положення про Коледж);

— Педагогічний коледж Львівського національного університету імені 

Івана Франка має відповідне кадрове та матеріально-технічне забезпечення 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»;

-  педагогічний колектив за своїм складом має всі потенційні 

можливості якісно реалізувати завдання, що поставлені перед Коледжем з 

підготовки фахівців сфери педагогічної освіти;

-зауважень контролюючих державних органів, а також претензій 

юридичних та фізичних осіб щодо освітньої діяльності Коледжу підготовки 

фахівців експертною комісією не виявлено.

У Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені 

Івана Франка (далі Коледж) підготовка фахівців зі спеціальності 5.01010201 

«Початкова освіта» здійснюється за денною формою навчання відповідно до 

плану прийому в межах ліцензійного обсягу, які щорічно визначаються 

Міністерством освіти і науки України. Підготовка фахівців відбувається за 

державним замовленням та за кошти юридичних та фізичних осіб.

характеристики діяльності Коледжу та спеціальності

діяльність Педагогічного коледжу Львівського національного

2. Формування контингенту студентів

Л.С. Пісоцька
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Адміністрацією і педагогічним колективом постійно здійснюється 

профорієнтаційна робота щодо формування контингенту відповідно до 

змісту розробленої концепції. Оскільки колектив Коледжу усвідомлює, що за 

результатами моніторингу якість підготовки фахівців для початкової освіти 

пропорційно залежить від рівня підготовки абітурієнтів до процесу навчання. 

На відділенні початкової освіти .розроблено систему заходів 

профорієнтаційної роботи і збереження контингенту студентів упродовж 

всього періоду навчання, яка, на думку експертів, є ефективною. 

Систематично проводяться Дні відкритих дверей, профорієнтаційні тренінги 

з абітурієнтами, ознайомлення старшокласників міських та районних шкіл зі 

студентським життям Коледжу під час виховних та святкових заходів, 

виїзних лекторіїв, участь у регіональних виставках-презентаціях «Освіта і 

кар’єра», «Ярмарок професій», випуск рекламної продукції через засоби 

масової інформації, розміщення довідкових матеріалів про вступну кампанію 

на Інтернет-сайті Львівського національного університету імені Івана Франка 

тощо. В організації профорієнтаційної роботи експерти відзначають тісну 

співпрацю Коледжу і відділення початкової освіти з Департаментом освіти і 

науки Львівської облдержадміністрації, міськими (районними) управліннями 

(відділами) освіти, обласним та міськими службами зайнятості. Опитування 

студентів-випускників дало можливість зробити висновки про те, що біля 

70% випускників Коледжу акредитованої спеціальності планують, 

отримавши диплом молодшого спеціаліста, продовжити навчання за 

напрямом підготовки 6.010102 «бакалавр». Решта випускників планують 

працевлаштуватися за обраним фахом з продовженням навчання за заочною 

формою навчання.

Експертна комісія відзначає, що проведена робота з профорієнтації 

сприяє популяризації професії вчителя початкової школи, про що свідчить 

кількість поданих заяв і конкурс на означену спеціальність.

Л.С. ПісоцькаГолова експертної комісії
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Кількість студентів денної форми навчання на 01.10.15 р. складає 

87 осіб, з них за державним замовленням -  33 особи; на контрактній основі -  

54 студенти (на І курсі -  12, на II курсі -  42).

Експерти вважають, що реалізація низки організаційно- 

профорієнтаційних заходів, які розроблені на факультеті початкової освіти, 

спрямована на збереження контингенту схудентів спеціальності «Початкова 

освіта».

Робота щодо якісного формування контингенту студентів спеціальності

5.01010201 «Початкова освіта» проводиться на належному рівні, про що 

свідчить щорічне збільшення конкурсу абітурієнтів.

Формування контингенту студентів відповідає потребам міста Львова та 

області у фахівцях акредитованої спеціальності.

Експертна комісія зробила висновки щодо доцільності збереження 

наявного ліцензованого обсягу прийому спеціальності 5.01010201 

«Початкова освіта» -  75 осіб за денною формою навчання.

Висновок:
Експерти дійшли висновку, що наявний контингент студентів 

акредитованої спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» не перевищує 

ліцензованого обсягу. Профорієнтаційна робота проводиться на належному 

рівні. Комісія вважає за доцільне збереження заявленого ліцензійного обсягу 

для денної форми навчання,

3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

Експертна комісія встановила, що формування викладацько- 

педагогічного складу здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

Порушень прийому на роботу не виявлено. Навчальний процес спеціальності

5.01010201 «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» забезпечують 26 викладачів штатних і 4 викладачі за 

внутрішнім сумісництвом (з них: 31% докторів і кандидатів наук), які мають 

відповідно до фаху спеціальності освіту. Середньорічне педагогічне

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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навантаження складає 668,7 годнн, що відповідає діючим нормам. Частка 

педагогічних працівників вищої категорії, які забезпечують викладання 

лекнійних годин гуманітарної та соніалвно-економічної підготовки 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» становить 169 годин (88,4 о), в 

ТОМу числі „а постійній основі -  121 година (71,6 %). З них кандидатів наук -  

48 годин (28,4 %). Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 

забезпечують викладання лекційних годин циклу природничо-науково, 

підготовки становить 114 години (48,9 %), в тому числі на постійній основ! -  

144 години (100 %). З них кандидатів наук -  49 годин (43 %). Частка 

педагогічних працівників вищої категорії, які забезпечують викладання 

лекпійних годин циклу професійної та практичної підготовки становить 

годин (87,7 %), в тому числі на постійній основі -332 години (87,3 %). З них

кандидатів наук -  71 годин (18,6 %).
Провідна роль у підготовці фахівців належить викладачам випусково.

циклової комісії фахових дисциплін початкової освіти, у складі якої 

працюють 7 викладачів, з них: 1 кандидат педагогічних наук, 5 спеціалістів 

ї. викладачі-методисти, 1 спеціаліст другої категорії на

постійній основі. Усі викладачі мають досвід педагогічної діяльності, 

підготували навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, до яких 

входять навчальна та робоча програми, методичні рекомендації. Наукові 

дослідження репрезентовані у монографіях і навчальних посібниках та

підручниках.
Випускову циклову комісію фахових дисциплін початкової освіти 

очолює спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Сірант Неля Петрівна. 

У  її  н а у к о в о -м е т о д и ч н о м у  доробку статті з проблем початкової освіти та

методик викладання, методичні поради (4) і посібники (3).

При формуванні кадрового забезпечення перевага надається 

працівникам з відповідним стажем роботи за спеціальністю та базовою

освітою.

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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За результатами останньої атестації визнано всіх викладачів такими, що

відповідають займаній посаді.

Експертна комісія виявила позитивні зміни щодо формування кадрового 

складу випускової циклової комісії із фахівців, науково-педагогічна 

діяльність яких пов’язана з усуненням проблем початкової освіти.

Підвищення кваліфікації викладачів. здійснюється згідно з графіком,

затвердженим директором Коледжу.

Курсова перепідготовка педагогічних працівників здійснюється один раз 

у п’ять років шляхом стажування і курсів підвищення кваліфікації. 

Стажування з фахових дисциплін викладачі проходять на профільних 

кафедрах Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного 

університету імені Михайла Драгоманова, ВНЗ «Український католицький 

університет», Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Львівської 

національної музичної академії імені М. В. Лисенка; курси -  в Інституті 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 

національного університету імені Івана Франка, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАНП України.

Комісія констатує цілеспрямовану роботу адміністрації Коледжу щодо 

постійного зростання педагогічних кадрів через організацію та відвідування 

конференцій різного рівня, круглих столів, семінарів тощо.

Отже, підготовка фахівців спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється 

викладачами випускової циклової комісії.

Окрім освітньо-наукових міжнародних зв’язків, використовуються 

громадські зв’язки з університетами Німеччини, Польщі, Фінляндії.

Аналіз якісного складу викладацького колективу, що забезпечує 

навчальний процес із даної спеціальності, вказує на достатнє забезпечення

Голова експертної комісії
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науково-педагогічними працівниками відповідної спеціальності та 

кваліфікації. Кадрове забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності

5.01010201 «Початкова освіта» відповідає нормативним вимогам.

Висновок:

Експертна комісія стверджує, що наявний потенціал і професіоналізм 

викладачів Коледжу і вгіпускової циклової комісії викладачів фахових 

дисциплін початкової освіти дозволяє забезпечити належний рівень 

викладання дисциплін, здійснення практичної підготовки за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» акредитованої спеціальності

5.01010201 «Початкова освіта». Водночас членами експертної комісії 

висловлена думка про необхідність випусковій цикловій комісії активізувати 

підготовку наукових працівників.

4. М атеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Перевіркою встановлено, що для здійснення освітньої діяльності у 

Коледжі створена потужна матеріально-технічна база, яка відповідає діючим 

вимогам і створює належні умови для професійної підготовки молодших

спеціалістів акредитованої спеціальності.

У розпорядженні Коледжу як відокремленого структурного підрозділу 

Львівського національного університету імені Івана Франка знаходяться два 

навчальні корпуси загальною площею — 4333 кв. м. Усі будівлі під єднані до 

інженерних мереж (газ, вода, каналізація, тепломережі, електропостачання). 

Приміщення, що використовуються Коледжем для організації навчально- 

виховного процесу, відповідають санітарним нормам і правилам та 

державним будівельним нормам України ДБН В2. 2-3-97 «Будинки та 

споруди навчальних закладів».

Л.С. ШсоцькаГолова експертної комісії
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Для забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів початкової 

освіти у Коледжі обладнано 16 навчальних кабінетів, 2 лабораторії 

(комп’ютерної і обчислювальної техніки), зала ритміки та хореографії, 1 

спортивний зал, актова зала, обладнана мультимедійним комплексом, працює

редакційно-видавничий центр.

Обладнання приміщень відповідає„ положенню «Про організацію

навчального процесу у вищому навчальному закладі».

У спеціалізованих кабінетах, які забезпечують навчальний процес, 

до послуг викладачів та студентів, сучасна оргтехніка, фахова наукова та 

навчально-методична література. Матеріально-технічна база кабінетів та їх 

навчально-методичні комплекси постійно оновлюються.

До послуг студентів спортивна зала, філія їдальні Університету, 

медичний пункт та поліклініка, студентський клуб «Лис Микита».

У Коледжі проведено модернізацію комп’ютерної техніки. Студенти 

користуються комп’ютерною лабораторією, обладнаною сучасною 

комп’ютерною технікою та індивідуальними комп’ютерами з вільним 

доступом до Інтернет-мережі, які встановлені в навчальних кабінетах.

При підготовці молодших спеціалістів акредитованої спеціальності 

використовуються комп’ютерні лабораторії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Виконується вимога забезпеченості 12

комп’ютерних місць на 100 осіб.
Особлива увага звертається на вироблення практичних умінь і навичок 

студентів щодо використання інформаційних технологій у майбутній 

професії. Змінено програмне забезпечення комп’ютерів на програмні засоби з 

операційною системою Linux та офісним пакетом OpenOffice, програмами 

Ktouch, GIMP. Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, 

необхідним для виконання навчальних програм, становить 100% від потреби. 

Медичне обслуговування студентів і співробітників Коледжу здійснюється в 

поліклініці Львівського національного університету імені Івана Франка і 

медичному пункті, який обладнаний медичною апаратурою.

Голова експертної комісії і/ і/ / ^ г/ ^ /  Л.С. Пісоцька
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Всі приміщення Коледжу обладнанні електроосвітленням, 

водопостачанням, вентиляцією та опаленням, доступом до мережі Інтернет.

Відпочинок студентів та співробітників здійснюється в санаторії 

«Карпати» Закарпатської області.

Висновок:
Експертна комісія, ознайомившись з матеріальною базою Коледжу і 

відділення початкової освіти, дійшла висновку, що вона відповідає 

нормативним вимогам органів державного нагляду й повною мірою 

забезпечує необхідні умови для підготовки фахівців спеціальності 5.01010201 

«Початкова освіта» і дозволяє забезпечувати якісну підготовку фахівців 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта».

5. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне 

забезпечення навчального процесу

Експертна комісія встановила, що навчальний процес у Коледжі 

організовано відповідно до Положення про Коледж, Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ МОН 

України № 1310 від 13.11.2014), інших нормативних документів, відповідно 

до Галузевих стандартів вищої освіти МОН освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст»; навчальних планів, робочих навчальних планів та 

програм навчальних дисциплін, складених за вимогами кредитно-модульної 

системи підготовки фахівців. їх зміст відповідає сучасним державним

вимогам та потребам ринку праці.
Коледж працює за кредитно-трансферною системою. Навчання

проводиться в одну зміну за затвердженим розкладом занять, порушень якого

комісія не виявила. Тижневе навантаження студентів акредитованої

спеціальності не перевищує 36 годин.
Навчальний план зі спеціальності та варіативні частини кваліфікаційної

Голова експертної комісії
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характеристики й програми для ОКР «молодший спеціаліст» розроблені 

навчальною частиною Коледжу і затверджені ректором Університету.

Організація навчального процесу здійснюється державною мовою. 

Навчально-виховний процес означеної спеціальності має необхідне 

навчально-методичне забезпечення, яке представлено навчально- 

методичними комплексами з кожної дисципліни навчального плану. Комісія 

перевірила навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» й встановила, що воно "у.
ч.;

відповідає діючим’ нормам МОН України й повного мірою задовольняє 

організацію процесу фахової підготовки майбутніх учителів.

Під час експертизи з’ясовано, що моніторинг знань студентів 

здійснюються через систему виконання модульних контрольних робіт. 

Проведення екзаменів та заліків здійснюється в усній та письмовій формах. 

Результати екзаменаційних сесій є предметом обговорення на засіданнях 

педагогічної ради Коледжу і випускової циклової комісії викладачів фахових

дисциплін початкової освіти.

Практичну підготовку до роботи у школі забезпечують програми 

педагогічних практик, пріоритетною метою яких є розвиток професійних

вмінь та навичок студента.

Програма проходження практики складена відповідно до пункту 5.13 

«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 

1993 р. № 93 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України

ЗО квітня 1993 р. № 35. Зміст і послідовність практики визначається

навчальним планом та програмою.

Практична підготовка студентів спеціальності 5.01010201 «Початкова 

освіта» зорієнтована на поглиблення та закріплення набутих теоретичних 

знань з основних фахових дисциплін, опанування сучасних прийомів 

педагогічної діяльності, оволодіння студентами навичками самостійної

Л.С. Пісоцька



17

практичної діяльності на посаді вчителя початкових класів у контексті його

професійної компетентності.

Усі види практики проводяться під керівництвом досвідчених 

викладачів педагогіки та фахових методик дисциплін початкової освіти. У 

наявності є методичні рекомендації щодо проходження всіх видів практики, 

якими користуються студенти при підготовці до практики. Проведений 

аналіз змісту програм усіх видів практик засвідчив, що вони забезпечують 

послідовне формування професійної компетентності майбутніх фахівців 

початкової освіти.

Експертна комісія встановила, що підготовка курсових робіт 

здійснюється студентами з урахуванням методичних рекомендацій до 

написання курсових робіт, підготовлений викладачами випускової циклової 

комісії викладачів фахових дисциплін початкової освіти. Тематика курсових 

робіт, на думку, членів експертної комісії, відповідає змісту фахової 

підготовки студентів означеного кредитованого освітньо-кваліфікаційного 

рівня, пов’язана з актуальними проблемами педагогіки, психології та 

методик. Керівництво курсовими роботами здійснюють викладачі вищої 

кваліфікаційної категорії. Під час експертизи було перевірено 25 % курсових 

робіт та встановлено, що вони оцінені об’єктивно, тематика актуальна.

Державна атестація відповідно до навчального плану спеціальності 

передбачає комплексний кваліфікаційний іспит з педагогіки, фахових 

методик, підготовка до яких має відповідне методичне забезпечення.

Члени комісії відзначають достатнє інформаційне забезпечення 

навчального процесу. Перевіркою встановлено, що книжковий фонд налічує 

55 821 примірників навчальної, методичної та художньої літератури з циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  99 примірників

навчально-методичної літератури; з циклу математичної та природничо- 

наукової підготовки -  108 примірників; з циклу професійної та практичної 

підготовки -  233 примірники, з них: «Початкова школа», «Розкажи онуку», 

«Початкова освіта», «Українська мова і література», «Дивослово», «Освіта».

Л.С. Пісоцька
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Окрім того, викладачі та студенти користуються фондами Львівської 

національної бібліотеки імені В.Стефаника та обласної науково-педагогічної 

бібліотеки. До послуг студентів бібліотеки Педагогічного коледжу та 

Університету, читальна зала Коледжу на 24 місця та Університету на 824 

місця. Загальний книжковий фонд бібліотеки Університету налічує 3 042 140 

примірник.
З 2012 року в бібліотеці Коледжу ведеться робота над створенням 

електронного каталогу фондів бібліотеки, який містить бази даних про всі 

надходження до ібібліотекн наукової, навчальної, начально-методичної 

літератури, періодичних видань, наукових праць викладачів університету.

Бібліотека постійно поповнюється навчальною літературою, щорічне 

оновлення бібліотечного фонду складає 15 %. Попри це експертна комісія 

рекомендує поповнити фонд навчально-методичної літератури з дисциплін 

фахової підготовки студентів останніми виданнями українських авторів, 

зокрема, Н. Бібік, М.Вашуленко, О.Пометун, О.Савченко.

Отже, навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» відповідає вимогам Міністерства освіти і

науки України.

Висновок:
За результатами перевірки експертна комісія дійшла висновку, що 

рівень організаційного навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення навчально-виховного процесу відповідає діючим, державним 

нормам щодо підготовки фахівців початкової освіти за зазначеною

спеціальністю.

6. Якісна характеристика підготовки фахівців

З метою перевірки якості підготовки фахівців спеціальності 5.01010201 

«Початкова освіта» був проведений експертний замір залишкових знань 

студентів з навчальних дисциплін циклів гуманітарної та соціально-

Голова експертної комісії
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економічної підготовки; математичної, природничо-наукової підготовки; 

професійної та практичної підготовки.

Для контрольного заміру знань було обрано дисципліни з кожного 

циклу.

Результати проведення комплексних контрольних робіт при самоаналізі 

та результати акредитаційної експертизи засвідчили належний рівень знань, 

що відповідає критеріям та вимогам до підготовки фахівців ОКР «молодший 

спеціаліст».
Ч

Результати експертної перевірки виконання студентами комплексних 

контрольних робіт такі (подаємо у таблиці 6.1.):

Таблиця 6.1.

№з/п Назва
навчальної
дисципліни

Абсолютна 
успішність %

Якісний показник
%

Середній бал Розбіжності
%

Само
аналіз

Експерт
ний

замір

Само
аналіз

Експерт
ний

замір

Само
аналіз

Експерт
ний

замір
ОКР «молодший спеціаліст»

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки
1. Економічна

теорія 100 100 70,0 65,2 3,8 3,4 -0 ,04

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки
2. Сучасна

українська
мова 100 100 55,0 54,3 3,6 3,5 - о д

Цикл професійної та практичної підготовки
3. Методика

навчання
математики 100 100 56,7 54,3 3,4 3,4 -

4. Методика
навчання

української
мови

100 100 57,0 57,0 3,4 3,4 -

5.
Педагогіка 100 100 61,1 56,5 3,6 3,0 -0,6

6. Психологія
100

100 70,0 56,5 3,6 3,5 -од

Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами 

акредитаційного самоаналізу та експертної перевірки, комісія встановила 

середню розбіжність в оцінці якості знань, що є в межах допустимих норм.

Л.С. ПісоцькаГолова експертної комісії
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Вибіркова перевірка членами експертизи комплексних контрольних 

робіт, виконаних студентами спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» 

попередньо та під час акредитаційної експертизи показала, що майбутні 

педагоги початкової освіти у переважній більшості, володіють теоретичним 

матеріалом, трансформують його у практичну площину освітнього процесу

початкової школи.
Аналіз результатів експертних замірів залишкових знань студентів дає

змогу стверджувати, що студенти засвоїли необхідні знання та оволоділи 

необхідними навичками та вміння. Результати акредитаційної експертизи із 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» в основному підтвердили 

результати, отримані під час самоаналізу.

Експертною комісією також було перевірено ЗО % звітів про 

проходження виробничої практики студентами другого курсу. Аналіз звітів 

засвідчує, що вони відповідають вимогам програм практики.

Державна атестація студентів спеціальності 5.01010201 «Початкова 

освіта» проходить відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти у формі 

комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, фахових методик.

Висновок:
Експертною комісією встановлено, що показники успішності та якості 

знань студентів, практичної підготовки відповідають нормативам, що 

засвідчують про спроможність майбутніх фахівців початкової освіти зі 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» до педагогічної діяльності.

Водночас, комісія звертає увагу викладачів фахових дисциплін початкової 

освіти на необхідності системного ознайомлення студентів зазначеної 

спеціальності з сучасними результатами наукових досліджень,вітчизняних 

науковців у  галузі педагогіки та методики початкової освіти.

7. Загальні висновки та пропозиції

Перевіркою встановлено, що аналіз матеріалів акредитаційної справи 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта», вивчення кадрового стану,

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька
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матеріально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення засвідчує, що діяльність Педагогічного коледжу Львівського 

національного університету імені Івана Франка відповідає вимогам та 

критеріям Державної акредитаційної комісії щодо підготовки фахівців із 

спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» і забезпечує державний

стандарт якості освіти.

Зауважень попередньої експертної комісії не було, оскільки у 2016 році

проводиться первинна акредитаційна експертиза спеціальності.

За результати акредитаційної експертизи комісія вважає за необхідне

висловити такі рекомендації та пропозиції:

Відзначаючи належний рівень організації навчально-виховного процесу 

з підготовки фахівців спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта»,

експертна комісія рекомендує:

1. Продовжувати удосконалювати зміст навчально-методичних

комплексів дисциплін циклу професійної та практичної підготовки через

використання інтерактивних методів навчання.

2. Ширше використовувати комп’ютерні навчальні програми під 

час викладання фахових дисциплін, продовжувати створювати електронні 

підручники, посібники для поповнення ними книжкового фонду бібліотеки

Коледжу.
3. Активізувати науково-пошукову роботу студентів Коледжу, 

сприяти висвітленню результатів дослідницької роботи студентів у 

публікаціях.
4. Сприяти друку статей у фахових вітчизняних і міжнародних наукових 

виданнях, а також мотивувати викладачів до написання підручників і

посібників.
Загальні висновки

На підставі проведеної акредитаційної експертизи, матеріалів 

самоаналізу та порівняння фактичних показників діяльності закладу і вимог 

до акредитації, поданих у таблиці відповідності критеріям та вимогам до

Голова експертної комісії



акредитації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» зі спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» у Педагогічному 

коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка, експертна 

комісія рекомендує акредитувати спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта» 

з ліцензованим обсягом 75 осіб за денною формою навчання.

26 травня 2016 року

Голова експертної комісії:
кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету дошкільної освіти 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Члени комісії:
голова предметно-методичної комісії 
викладачів дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик 
Дубенського коледжу Рівненського 
державного гуманітарного університету, 
кандидат педагогічних наук

голова циклової комісії викладачів 
соціальної педагогіки Комунального 
вищого навчального закладу 
«Коломийський педагогічний коледж 
Івано-Франківської обласної ради»

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної і 
початкової освіти
Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького

З експертними висновками ознайомлені:

Л.С, Пісоцька

Р. Г. Найда

О. М. Жданович

Т.П. Кучай

Ректор
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
доктор філософських наук, професор В.П. Мельник

Директор
Педагогічного коледжу 
Львівського національного -С-- 
університету імені Івана Франка, 
кандидат історичних наук, доцент

Голова експертної комісії

О.І. Сурмач

Л.С. Пісоцька



Таблиця 1. Таблиця відповідності стану забезпечення Педагогічного коледжу 
Львівського національного університету імені Івана Франка акредитаційним 

умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за спеціальністю
5.01010201 Початкова освіта

Назва показника (нормативу)

у

Значення 
показника 
(нормати 

ву) за 
освітньо- 
кваліфікац 

ійним 
рівнем 
молод

ший 
спеціаліст

Фактичне
значення
показника

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 3 
від 

показ
ників 

графи 4

1 2 3 4 5
1. Загальні вимоги

1.1. 

1 ?

Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з обласною державною 
адміністрацією

+ + 0

заявлений ліцензований оосяг
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців

75/0 
заявленої с

47/0
пеціальносі

- 28/0
і

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)

28,4% +28,4%

у тому числі на постійній основі - 3,5% +3,5%
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)

43% 43%-

у тому числі, які працюють у даному навчальному 
закладі на постійній основі

- - -

з них: докторів наук або професорів _ _ .

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)

35 
(1 особа)

+35

у тому числі на постійній основі - - -

з них: докторів наук або професорів - -

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)

25 І -88,4% +63.4%
II -  48,9% +23,9%
III- 87,7% +62.7%

2.5. Наявність циклової комісії з фундаментальної 
підготовки

+ + 0

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор, кандидат наук, доцецт - - -

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



З.Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних програм (у % від потреби)

100 100 0

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби)

70 70 0

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 75 
студентів (крім спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

5 5 0

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» 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

3.5. Наявність пунктів харчування + + 0
3.6. Наявність спортивного залу + + 0
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + 0
3.8. Наявність медичного пункту + + 0

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
+ + 0

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+ + 0

4.3. Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + 0

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

100 100 0

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 0
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт
100 100 0

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

100 100 0

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

100 100 0

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

100 100 0

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

+ + 0

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 
технологій), (% від потреби)

100 100 0

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + 0

5. Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 100 100 0

Г олова експертної комісії Л.С. Пісоцька



посібниками, шо містяться у власній бібліотеці 
(% від потреби)

5 .2 . Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загального контингенту студентів 
(% від потреби)

3 4.5 — 1 <

5 .3 . Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями

9 -6

5 .4 . Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій + + 0
- наявність каналів доступу + + 0
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Голова експертної комісії:
кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету дошкільної освіти 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Члени комісії:
голова предметно-методичної комісії 
викладачів дошкільної педагогіки, 
психології та фахових методик 
Лубенського коледжу Рівненського 
державного гуманітарного університету, 
кандидат педагогічних наук

голова циклової комісії викладачів 
соціальної педагогіки Комунального 
вищого навчального закладу 
«Коломийський педагогічний коледж 
Івано-Франківської обласної ради»

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної і 
початкової освіти
Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького

З експертними висновками ознайомлені: 

Ректор
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
доктор філософських наук, професор

Л.С. Пісоцька

Р. Г. Найда

'0 А - — О. М . Ж дано ви ч

Т.П. Кучай

В.П. Мельник

Директор
Педагогічного коледжу 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
кандидат історичних наук, доцент О.І. Сурмач

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



Таблиця 2. Таблиця відповідності якісних характеристик підготовки 
фахівців у Педагогічному коледжі Львівського національного університету 

імені Івана Франка за спеціальністю 5.01010201 «Початкова освіта»

Назва показника (нормативу)

Значення 
показника 
(нормати 

ву) за 
освітньо- 
кваліфіка 

ційним 
рівнем 
молод

ший 
спеціаліст

Фактичне
значення
показника

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 3 
від 

показ
ників 

графи 4

1 2*:
» 3 4 5

Якісні характеристики підготовки фахівців
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 100 100 -

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

100 100

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше %

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10,0
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і

«4»), % 50 65,2 + 15,2

2.2. Рівень знань студентів з математичної, 
природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки:

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і

«4»), % 50 54.3 +4.3

2.3. Рівень знань студентів з професійної та практичної 
підготовки

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 *10.0
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 

«4»), % 50 56,5 -6,5

3. Організація наукової роботи

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів - -

Голова експертної комісії Л.С. Пісоцька



3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках, профільних + +

олімпіадах тощо)
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Голова експертної комісії:
кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету дош кільної освіти 
Х мельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Члени комісії:
голова предметно-методичної комісії 
викладачів дош кільної педагогіки, 
психології та фахових методик 
Л убенського коледжу Рівненського 
держ авного гуманітарного університету, 
кандидат педагогічних наук

голова циклової комісії викладачів 
соціальної педагогіки Комунального 
вищ ого навчального закладу 
«Коломийський педагогічний коледж 
Івано-Ф ранківської обласної ради»

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дош кільної і 
початкової освіти
Черкаського національного університет}' 
імені Богдана Хмельницького

З експертними висновками ознайомлені: 
Ректор
Л ьвівського національного 
університету імені Івана Франка, 
доктор ф ілософських наук, професор

Директор
П едагогічного коледжу 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка, 
кандидат історичних наук, доцент \л^\лЛ/

Л.С. Пісоцька

Р. Г. Найда

О. М. Ж данович

Т.П. Кучай

1 В.П. М ельник

О.І. Сурмач

Голова експертної комісії


