
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» 
 

Галузь знань:        01 Освіта 

Спеціальність:     012 Дошкільна освіта 
 

2019-2020 н.р. 

ІІІ курс / V семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 
контролю  

Склали іспит 

та залік 
(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 
здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 
здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Основи медичних знань 

та педіатрія 

залік 22 22 - - - 
88,8 

2. Основи філософських 

знань 

залік 22 22 - - - 
80,8 

3. Орг. та планув. дія. дітей 

в ДНЗ 

залік 22 22 - - - 
89,2 

4. Народознавство з мет. 

викл. 

залік 22 22 - - - 
84,5 

5 Історія угорського 

народу  

залік 22 22 - - - 
93,3 

6 Фізичне виховання  залік 22 22 - - - 80,4 
7 Ігрові технології. Ігри 

драматизіції в ДНЗ 

залік 22 22 - - - 
95,4 

8 Навчальна практика  залік 22 22 - - - 92,6 
9 Іноземна (англійська) 

мова  

залік 22 22 - - - 
82,8 

10 Дитяча психологія  іспит 22 22 - - - 82,9 
11 Анатомія, фізіологія, 

валеологія гігієна дітей  

іспит 22 22 - - - 
79,1 

12 Методика орг. 

образотворч. діяльн. 

дітей 

іспит 22 22 - - - 

84,5 
13 Педагогіка (Загальні 

основи педагогіки)  

іспит 22 22 - - - 
84,1 

 

2020-2021 н.р. 

ІІІ курс / V семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 
контролю  

Склали іспит 

та залік 
(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 
здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 
здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Основи медичних знань 

та педіатрія 

залік 24 24 - - - 
89,1 

2. Основи філософських 

знань 

залік 24 24 - - - 
84,9 

3. Орг. та планув. дія. дітей 

в ДНЗ 

залік 24 24 - - - 
91,2 

4. Народознавство з мет. 

викл. 

залік 24 24 - - - 
90,8 

5 Історія угорського 

народу  

залік 24 24 - - - 
96,7 

6 Фізичне виховання  залік 24 24 - - - 88,9 
7 Ігрові технології. Ігри 

драматизіції в ДНЗ 

залік 24 24 - - - 
92,5 

8 Навчальна практика  залік 24 24 - - - 83,6 
9 Іноземна (англійська) 

мова  

залік 24 24 - - - 
92,0 



10 Дитяча психологія  іспит 24 24 - - - 90,3 
11 Анатомія, фізіологія, 

валеологія гігієна дітей  

іспит 24 24 - - - 
86,0 

12 Методика орг. 

образотворч. діяльн. 

дітей 

іспит 24 24 - - - 

83,7 
13 Педагогіка (Загальні 

основи педагогіки)  

іспит 24 24 - - - 
90,7 

 

 

 
 

За результатами аналізу  

 

2019-2020 н.р. 

ІІІ курс / VІ семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 

контролю  

Склали іспит 

та залік 

(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 

(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 

здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 

здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Методика розвитку 

мовлення. (Основи 

лялькового театру) 

залік 22 22 - - - 

84,7 
2. Культура мовлення та 

виразне читання. 

Логопедія. 

залік 22 22 - - - 

88,4 
3. Переддипломна практика залік 22 22 - - - 93,3 
4 Фізичне виховання  залік 22 22 - - - 86,8 
5 Ігрові технології. Ігри 

драматизіції в ДНЗ 

залік 22 22 - - - 
91,5 

6 Орг. та планув. Дія. дітей 

в ДНЗ 

залік 22 22 - - - 
82,2 

7 Іноземна (англійська) 

мова 

залік 22 22 - - - 
87,9 

8 Література для дітей 

дошкільного віку 

іспит 22 22 - - - 
83,4 

9 Методика фізичного 

виховання 

іспит 22 22 - - - 
83,1 
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ІІІ курс / V семестр

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.



10 Методика ознайомлення  

з природою 

іспит 22 22 - - - 
86,0 

11 Методика формування 

елементарних 

математичних уявлень 

іспит 22 22 - - - 

88,9 

 

2020-2021 н.р. 

ІІІ курс / VІ семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 

контролю  

Склали іспит 
та залік 

(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 
виконали 

(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не з’явилися 
(к-сть 

здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Методика розвитку 

мовлення. (Основи 

лялькового театру) 

залік 24 24 - - - 

93,2 
2. Культура мовлення та 

виразне читання. 

Логопедія. 

залік 24 24 - - - 

89,2 
3. Переддипломна практика залік 24 24 - - - 93,3 
4 Фізичне виховання  залік 24 24 - - - 91,2 
5 Ігрові технології. Ігри 

драматизіції в ДНЗ 

залік 24 24 - - - 
91,9 

6 Орг. та планув. Дія. дітей 

в ДНЗ 

залік 24 24 - - - 
92,3 

7 Іноземна (англійська) 

мова 

залік 24 24 - - - 
93,2 

8 Література для дітей 

дошкільного віку 

іспит 24 24 - - - 
83,2 

9 Методика фізичного 

виховання 

іспит 24 24 - - - 
80,9 

10 Методика ознайомлення  

з природою 

іспит 24 24 - - - 
85,5 

11 Методика формування 

елементарних 

математичних уявлень 

іспит 24 24 - - - 

87,7 
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ІІІ курс / VІ семестр

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.



 

2019-2020 н.р. 

ІІІ курс / VІ семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 
контролю  

Склали іспит 

та залік 
(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 
здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 
здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Курсова робота захист 22 22 - - - 88,3 

 

2020-2021 н.р. 

ІІІ курс / VІ семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 
контролю  

Склали іспит 

та залік 
(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 
здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 
здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Курсова робота захист 24 24 - - - 88,4 

 

 

 
 

 

2019-2020 н.р. 

ІІІ курс / VІ семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 
контролю  

Склали іспит 

та залік 
(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 
здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 
здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Комплексний 

фаховий іспит 

іспит 22 22 - - - 

85,4 

 

2020-2021 н.р. 

ІІІ курс / VІ семестр 
№ 

з/п 
Назва навчальної 

дисципліни 
Форма 

підсумкового 
контролю  

Склали іспит 

та залік 
(к-сть 

здобувачів) 

Успішно 

виконали 
(к-сть 

здобувачів) 

Не склали 

(к-сть 
здобувачів) 

Не з’явилися 

(к-сть 
здобувачів) 

 

Відраховано 
(к-сть 

здобувачів) 

Рейтинг 

за ECTS  

(бали) 

1. Комплексний 

фаховий іспит 

іспит 24 24 - - - 

82,6 

 

 

88,24

88,26

88,28

88,3
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88,34

88,36

88,38

88,4

88,42

Курсова робота

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.



 
   

 За результатами проведеного моніторингу можна зробити наступні висновки: 

1. Протягом 2019-2021 рр. відбулась позитивна тенденція результатів успішності здобувачів освіти 

з навчальних дисциплін: приріст показників у 5 семестрі  на 2,5 балів; у 6 семестрі  на 2,3 бали, по 

результатам курсових робіт покращення на 0,1 бал, але показники комплексного фахового іспиту 

погіршилися на 2,8 балів, що потребує додаткового аналізу причини такого результату. 

2. Освітній процес напряму Дошкільна освіта, спрямована на достатню активізацію діяльності та до 

академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні. 

3. Викладачам циклової комісії «Дошкільна освіта» необхідно і надалі в своїй роботі 

удосконалювати й покращити ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання фахових 

дисциплін для покращення результативності навчання. 
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Комплексний фаховий іспит

2019-2020 н.р 2020-2021 н.р


