
НАКАЗ
ДИРЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО 

КОЛЕДЖУ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

від 06.01.2022 №2/02-01
м. Олександрія

Про підготовку до акредитації 
освітньо-професійних програм 
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

З метою якісного самооцінювання відповідності освітньо- 
професійних програм (ОПП): «Освітньо-професійна програма за освітньо- 
професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» для спеціальності 
«Дошкільна освіта» (на основі БЗСО)»; «Освітньо-професійна програма за 
освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» для 
спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі ПЗСО)»; «Освітньо-професійна 
програма за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» 
для спеціальності «Дошкільна освіта» (на основі ПЗСО: термін навчання 2 
роки 10 місяців)» та освітньої діяльності Олександрійського педагогічного 
фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського за цими програмами

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план-графік вивчення стану викладання дисциплін і 

керівництва практикою за вищезазначеними освітньо-професійними 
програмами згідно з додатком 1.

2. Завідувачам кабінетів і лабораторій підготувати навчально- 
методичну та матеріально-технічну базу для її презентації та самооцінки 
згідно з додатком 2.

3. Головам циклових комісій спрямувати роботу викладачів на 
зосередження досвіду роботи в галузі підготовки фахівців за освітньо- 
професійними програмами в навчально-методичному кабінеті, бібліотеці, 
спортивній і тренажерній залах, базових кабінетах і лабораторіях до 
20.01.2022.

4. Завідувачу методичним кабінетом КОСЕНКУ Віктору забезпечити 
методичний супровід підготовки до акредитації ОПП.

5. Завідувачам відділеннями (відділом) ТАРАСЕНКО Олені, КІСЄЄВІЙ 
Юлії організувати фокус-групи зі складу студентів 10, 20, 110, 210 груп щодо 
визначення рівня ознайомлення їх із метою (цілями) освітньо-професійних 
програм, перспективами навчання й подальшого працевлаштування; 



задоволеності їх запитів й інтересів; самооцінки з позиції здобувачів освіти до 
11.02.2022..

6. Викладачам коледжу, які забезпечують реалізацію ОПП, здійснити 
перевірку навчально-методичних матеріалів, студентських робіт й 
опублікованого досвіду роботи на сайті педагогічного коледжу на плагіат і 
подати інформацію про виконану роботу для узагальнення та самооцінювання 
головам циклових комісій до 14.02.2022.

7. Заступнику директора з навчальної роботи МАКСИМОВІЙ Літті 
забезпечити координацію роботи керівників усіх структурних підрозділів 
щодо підготовки до акредитації освітньо-професійних програм за 
спеціальністю 012 Дошкільна освіта та здійснити контроль за виконанням 
наказу в цілому.

Літта МАКС1МОВА

Віктор КОСЕІ

Олена ТАРАСЕНКО

Сергій ТКАЧЕНКО

Галина СТОЛЯР

Олена ВИКОВА

Директор Анатолій ЛИТВИН

З наказом ознайомлені:

Яніна ЦИПУРИНДА

Юлія КІСЄЄВА

Лариса СТЕПАНОВА

Світлана ГРИШАНІНА



Додаток 1
до наказу від 06.01.2022 №2

План-графік
вивчення стану викладання дисциплін 

і керівництва практикою за ОПП 
у період з 17.01.2022 до 04.02.2022

Об ’єкти вивчення:
- виконання вимог освітньо-професійних програм щодо підготовки 

фахівців, формування компетентностей та досягнення програмних 
результатів навчання;

- відповідність теми й змісту заняття програмам дисциплін (практики);
- комплекс методичного забезпечення освітнього компоненту;
- створення безпечного й ефективного освітнього середовища;
- доцільність й ефективність форм і стратегій навчання;
- ступінь задоволеності запитів й інтересів студентів;
- якість командної взаємодії учасників освітнього процесу, залучення 

роботодавців;
- використання сучасних технологій фахової передвищої освіти, досвіду 

педагогів-практиків, наукових досягнень, положень нормативних 
документів;

- упровадження інноваційних видів діяльності на занятті;
- підтримка здобувачів освіти, їх мотивація до підвищення рівня 

успішності, самоосвіти, реалізації в майбутній професійній діяльності;
- керівництво самостійною роботою;
- валідність системи та інструментарію контролю;
- орієнтування на вимоги Стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр», затвердженого наказом МОН України 
№806 від 13.07.2021, професійного стандарту «Вихователь закладу 
дошкільної освіти», затвердженого наказом Міністерства економіки 
України №755 - 21 від 19 жовтня 2021, Базового компоненту дошкільної 
освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), затвердженого 
наказом МОН України № 33 від 12.01.21;

- академічна доброчесність.

№з/п Освітній компонент Група Викладач Відповідальні 
за стан 
вивчення

1 2 3 4 5
1. Хімія 10 БОРИЩУК Тетяна КОСЕНКО 

Віктор
2. Біологія і екологія 10 ШМАКОВА 

Марина
ТАРАСЕНКО
Олена



1 2 3 4 5
3. Захист України(основи 

медичних знань)
10 ІЛЬЧЕНКО 

Сніжана
ЦИПУРИНДА 
Яніна

4. Фізична культура 10 ДЕМЧЕНКО 
Артем

КІСЄЄВА 
Юлія

5. Психологія (загальна, 
педагогічна, дитяча) із 
психологією дитячої 
творчості

20 СЛОБОДНІЧЕНКО
Анастасія

СТОЛЯР 
Г алина

6. Родинна педагогіка та 
дитинознавство

20 ЗЕЛЕНА Олена БИКОВА 
Олена

7. Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

20 РУДАК Людмила ТАРАСЕНКО
Олена

8. Математика (алгебра і 
початки аналізу та 
геометрія)

20 ЛЕТУЧА Людмила ГРИШАНІНА 
Світлана

9. Спостереження і 
пробна практика

20 ГРЕЧАНА Любов КІСЄСВА 
Юлія

10. Психологія (загальна, 
педагогічна, дитяча) із 
психологією творчості 
дітей дошкільного віку

110 ГРЕЧАНА Любов МАКСІМОВА
Літта

11. Методика музичного 
виховання дітей

ПО САГАЙДАК Ольга КОСЕНКО 
Віктор

12. Навчання і виховання в 
різновікових групах

110 СЛОБОДНІЧЕНКО
Анастасія

МАКСІМОВА
Літта

13. Спостереження та 
пробна практика

110 САГАЙДАК Ольга БИКОВА 
Олена

14. Сучасні інформаційні 
технології в роботі 3 
дітьми та методика їх 
застосування

210 ОРДЕНКО Ірина СТОЛЯР
Галина

15.
Педагогіка (загальна, 
педагогічна, дитяча) та 
основи педагогічної 
майстерності

210 БЫКОВА Олена ЦИПУРИНДА 
Яніна

16. Англійська мова в колі 
сім’ї

210 ОЛІЙНИК Ірина ТАРАСЕНКО
Яніна

17. Корекційна дошкільна 
психопедагогіка

210 САГАЙДАК Ольга КІСЄЄВА 
Юлія

18. Спостереження та 
пробна практика

210 НОВ1КОВА
Оксана

КОСЕНКО 
Віктор



Додаток 2
до наказу від 06.01.2022 №2

План-графік
презентації та самооцінки діяльності 

навчальних кабінетів для досягнення цілей ОПП 
у період з 07.02.22 до 18.02.22

Об 'єкти вивчення:

1. Наявність у кабінеті: затвердженого плану роботи (лабораторії) на 
поточний рік та його перспективий розвиток; графіка проведення 
індивідуальних консультацій; паспорту кабінету; інструкції з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності; комплексу методичного забезпечення у 
друкованому вигляді.

2. Рівень якості оформлення: складових КМЗ та навчально-методичних 
матеріалів до нього; оформлення тематичних стендів і ніш у шафі-стінці; 
загального естетичного оформлення.

3. Рівень якості використання в освітньому процесі: навчально-наочної та 
довідкової літератури, посібників; електронних посібників; технічних засобів 
навчання, інформаційно-комунікаційних технологій.

4. Рівень дотримання норм охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5. Рівень озеленення кабінету.

№з/п Назва кабінету 
(лабораторії)

Відповідальні Відповідальні за 
стан вивчення

1 2 3 4
1. Анатомії, фізіології, 

шкільної гігієни
ШМАКОВА 
Марина

ЦИПУРИНДА 
Яніна

2. Кабінет теорії і 
методики фізичного 
виховання

АБРАВІТОВА
Наталія

КОСЕНКО 
Віктор

3. Лабораторія основ 
інформатики

ОРДЕНКО Ірина МАКСІМОВА
Літта

4. Лабораторія основ 
інформатики

КУЧЕРЕНКО 
Валентин

СТЕПАНОВА
Лариса

5. Кабінет педагогіки БИКОВА Олена СТОЛЯР Галина
6. Кабінет іноземних мов РУДАК Людмила ТАРАСЕНКО 

Олена
7. Кабінет іноземних мов ІЛЬЧЕНКО

Сніжана
КІСЄЄВА Юлія

8. Кабінет дитячої 
літератури і методики 
розвитку мовлення

НОВІКОВА 
Оксана

БИКОВА Олена



1 2 3 4
9. . Кабінет української 

мови
КОВАЛЕНКО
Наталія

ТКАЧЕНКО
Наталія

10. Бібліотека ШЕВЧЕНКО
Неля

ГРИШАНІНА 
Світлана

11. Читальний зал ШЕВЧЕНКО
Неля

ГРИШАНІНА
Світлана

12. Спортивний зал НЕЧИПОРЕНКО
Анатолій

КОСЕНКО 
Віктор

13. Тренажерний зал ХОЛОХОЛЕНКО 
Олег

СТОЛЯР Галина

14. Спортивний майданчик НЕЧИПОРЕНКО
Анатолій

СТЕПАНОВА 
Лариса


