
Звіт 

про роботу внутрішньої агенції з якості освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

 

За період 2017-2018 н.р. агенцією з якості освіти проведена наступна 

робота: 

1) проаналізовано матеріально-технічну базу факультету (аудиторний фонд, 

технічне і технологічне забезпечення, умови для функціонування кафедр, 

застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі тощо); 

2) вивчені умови організації навчально-виховного процесу на факультеті 

дошкільної та початкової освіти (розклад занять із дотриманням санітарно-

гігієнічних і дидактичних вимог, відповідна забезпеченість кадрами, 

застосування сучасних мультимедійних технологій у навчальному процесі 

тощо); 

3) проведено моніторинг якості кадрового складу кафедр факультету, 

розподіл навчального навантаження, забезпеченість дисциплін НМКД, 

навчальними програмами і науково-методичними матеріалами (підручники, 

посібники, презентації тощо); 

4) здійснено аналіз успішності студентів з погляду досягнутих результатів 

навчання та компетентностей; 

5) організовано роботу з удосконалення системи оцінювання студентів, які 

навчаються за заочною формою, з обов’язковим виконанням тестових 

завдань для складання заліку / іспиту; 

5) здійснено моніторинг попиту студентів ІІ – ІІІ курсів на освітні послуги; 

6) здійснено контроль за розробкою та оновленням пакетів контрольних 

завдань та тестів для оцінювання навчальних досягнень студентів; 

7) проведений моніторинг освітніх програм спеціальностей «дошкільна 

освіта» і «Початкова освіта»;  



8) проведено анкетування серед студентів факультету дошкільної та 

початкової освіти з метою визначення якості освітніх професійних програм 

відповідних спеціальностей; 

9) здійснено роботу із забезпечення розміщення навчально-методичних 

комплексів з дисциплін, які закріплені за кафедрами, на сайті факультету. 

Таким чином, на основі проведеної агенцією роботи можна зробити 

наступні висновки: 

1) рівень кваліфікації викладачів, стан матеріально-технічної бази, кількість і 

якість науково-методичної літератури, навчальних програм, зміст навчально-

методичних комплексів, якістьі кількість професійних студентських практик, 

умови для здійсненнянавчально-виховного процесу на факультеті дошкільної 

та початкової освіти знаходяться на належному рівні; 

2) організація моніторингу якості освіти факультету дає можливість 

прогнозувати навчально-виховні ситуації на наступний навчальний рік; 

оперативно втручатися і вносити відповідні корективи до педагогічного 

процесу; 

3) систематичне опитування суб’єктів навчального процесу щодо якості 

освітніх професійних програм, за допомогою інструментарію соціального 

моніторингу, дозволить впливати на якість реалізації цих програм.  

Серед виявлених недоліків агенція головним чином відмічає: 

1) недостатній рівень забезпечення навчально-виховного процесу сучасними 

мультимедійними і технічними засобами (хоча наявне покращення у 

порівнянні з попередніми роками, що виявляється у більш активному 

використанні викладачами під час роботи студентами ноутбуків, планшетів, 

проекторів тощо, однак технічних засобів бракує); 

2) потребу у збільшенні наукового та навчально-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу (література (підручники, посібники, методичні 

рекомендації), банки контрольних завдань, матеріали для наукової роботи зі 

студентами тощо). Частково на даний період часу питання вирішується за 

рахунок підготовки відповідних навчально-методичних посібників, 



проведення на факультеті студентських наукових конференцій, олімпіад 

тощо; 

3) аналіз відповідей студентів на питання анкети опитувальника показав, що 

не всі дисципліни, які вивчаються, актуальні для їхньої майбутньої 

професійної діяльності; вільний вибір курсів не реалізується в університеті у 

повній мірі, найчастіше це стосується дисциплін гуманітарного блоку 

необхідно зробити більший акцент на формування у студентів відповідних 

професійних психологічних компетенцій, знань і умінь, оскільки їхній рівень 

є недостатньо високим у значної частини опитаних студентів; 

4) однією з причин низької успішності є відвідування студентами занять. 

Особливо це стосується студентів 5-6 курсів. Індивідуальні графіки навчання 

студентів відмінено, проте студенти старших курсів працюють як за фахом, 

так і в інших місцях; 

5) має місце проблема поточного та підсумкового оцінювання знань, умінь та 

навичок студентів, адже мала кількість занять не співвідноситься з великою 

кількістю кредитів. 

З метою забезпечення якості освіти на факультеті агенція пропонує: 

1) продовжувати роботу над розробкою засобів підвищення якості навчання і 

якості підготовки, організацією системної науково-пошукової роботи щодо 

реалізації цієї мети; 

2) залучити студентське самоврядування до активної співпраці з викладачами 

по підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців, реалізації роботи 

агенції з якості освіти на факультеті; 

3) збільшити акцент під час навчання студентів на формуванні у майбутніх 

фахівців відповідних професійних психологічних компетентностей. 

 

Голова внутрішньої агенції 

з якості освіти                                                                                 Ю.О. Бабаян 


