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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Українська мова 

ПІП Авдіковська Людмила Маноліївна 

Контактний телефон  0502905929 

E-mail:   avdikovska@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp/ Google Meet 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

 

Інтернет-ресурси EdEra,  iLearn,  Рrometheus, https://www.medkol.cv.ua/biblioteka/ 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Навчальна практика 24 

Самостійна робота 46 

Підсумковий контроль Підсумковий модульний 

контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс.; 1 рік 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

сучасного комплексного методико-методологічного, науково-дослідного, художньо-

творчого мислення викладання навчальних дисциплін у вищій школі.  
У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 08 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

ЗК 12 Навички міжособистісної взаємодії 
 

спеціальні:  

1. Педагогічна здатність оперувати термінологією педагогічної науки; розуміти 

системність, взаємозв’язок і цілісність різних педагогічних явищ і процесів, 

багатогранність практичної спрямованості педагогіки. 

2. Методична здатність володіти системою знань про дидактичні засади методики 

викладання у вищій школі 



3. Психологічна компетентність володіння знаннями про закономірності філогенезу 

та онтогенезу людини на різних вікових етапах, про розвиток психічних процесів людини. 

4. Діагностична здатність проводити моніторинг навчальних досягнень студентів. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його 

родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити навчання для 

молодшого й технічного персоналу; встановлювати соціально-психологічний 

комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, будувати 

індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 21. Використовувати дидактичні засади методик викладання навчальних 

дисциплін у закладах фахової передвищої освіти  

ПРН 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема 

дистанційні, активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх 

видів навчальних занять у закладах фахової передвищої  освіти; розробляти індивідуальні 

траєкторії розвитку здобувачів освіти. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  
 

3.1.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Теми лекцій Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Форми організації 

та контролю освітнього процесу 

1 Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з 
іншими науками. Методика викладання у 
закладі фахової передвищої освіти. 

1 ст. 11-15 

2 ст. 40-44 

7 ст.5-13 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

2 Основи дидактики вищої школи 1 ст. 161-167 

2 ст. 74-96 

7 ст. 76-92 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

3 Методичні основи підготовки та проведення 

лекційних занять 

1 ст. 168-174 

2 ст. 97-122 

3 ст. 42-70 

5 ст. 72-93 

7 ст. 116-127 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


4 Методика проведення практичних занять 2 ст.123-133 

3 ст. 71 - 98 

5  ст.108-110 

7 ст. 134-142 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

5 Організація  індивідуальної  та  самостійної  

позааудиторної роботи студентів 

5  ст.119-127 

7 ст. 149-158 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

 Усього змістовий модуль 1  10 

Змістовий модуль 2. Методика викладання та виховання у вищій школі 

6 Методи та засоби навчання у вищій школі. 

Сучасні педагогічні технології навчання. 

1 ст.175-193 

2 ст. 231-266, 

           267-283 

5  ст. 132-142 

          175-186 

7 ст. 105-116 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

7 Специфіка викладання профільної 

дисципліни у закладах ФПВО на засадах 

компетентнісного підходу 

6 ст. 55-67 

 

2 

8 Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і 

виховання 

1 ст. 105-122 

3 ст. 184-201 

5  ст. 57-69 

7 ст. 32-40 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

9 Педагогічна діяльність викладача. 

Педагогічна майстерність.  

1 ст.62-79 

2 ст.99-111 

3 ст.155-168 

5  ст.36-40 

7 ст. 45-59 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

10 Методи і форми виховання у вищій школі. 1 ст.133-147 

3 ст. 112-132 

7 ст. 231-240,  

         299-303 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

 Усього змістовий модуль 2  10 

Усього за курс навчання:  20 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

 

 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
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http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


3.2.Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Теми практичних занять Рекомендовані 

джерела 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Форми організації 

та контролю освітнього процесу 

1 Педагогіка та її функції. Зв'язок педагогіки з 
іншими науками. Методика викладання у 
закладі фахової передвищої освіти. 

1 ст. 11-15 

2 ст. 40-44 

7 ст.5-13 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

2 Основи дидактики вищої школи. 

Закономірності і принципи дидактики вищої 

школи. Зміст вищої освіти. Нормативні 

документи 

1 ст. 161-167 

2 ст. 74-96 

7 ст. 76-92 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

3 Методичні основи підготовки та проведення 

лекційних занять. Функції лекції. Опорний 

конспект лекції. 

1 ст. 168-174 

2 ст. 97-122 

3 ст. 42-70 

5 ст. 72-93 

7 ст. 116-127 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

4 Методика проведення практичних занять 2 ст.123-133 

3 ст. 71 - 98 

5  ст.108-110 

7 ст. 134-142 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

5 Організація  індивідуальної  та  самостійної  

позааудиторної роботи студентів 

2 ст. 175-186 

5  ст.119-127 

         181-183 

7 ст. 149-158 

          220-230 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

 Усього змістовий модуль 1  10 

Змістовий модуль 2. Методика викладання та виховання у вищій школі 

6 Методи та засоби навчання у вищій школі. 

Сучасні педагогічні технології навчання. 

1 ст.175-193 

2 ст. 231-283 

5  ст. 132-142 

           143-154 

7 ст. 105-116 

        171-198 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

7 Специфіка викладання профільної 

дисципліни у закладах ФПВО на засадах 

компетентнісного підходу 

6 ст. 55-67 

 

2 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


8 Модульна система організації освітнього 

процесу й рейтинговий контроль знань 

студентів 

5 ст.70-71 

        185-187 

7 ст. 41-45 

        199-211 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

9 Студент як об'єкт і суб'єкт навчання і 

виховання 

1 ст. 105-122 

5  ст.57-69 

         36-45 

7 ст. 32-40 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

10 Педагогічна діяльність викладача. 

Педагогічна майстерність. Вимоги до 

особистості викладача. Методика розв'язання 

педагогічних ситуацій на практичних 

заняттях у вищій школі. 

1 ст.62-79 

3 ст.155-168 

5  ст.36-40 

7 ст. 45-59 

http://www.info-

library.com.ua/books-

book-105.html 

2 

11 Методи і форми виховання у вищій школі. 

Закономірності і принципи виховання. 

1 ст.133-147 

3 ст. 112-132 

7 ст. 231-240, 299-

303 

2 

Усього змістовий модуль 2  12 

12 Підсумковий контроль  2 

 Усього за курс навчання:  24 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

Змістовий модуль 1  

1 Закономірності і принципи дидактики вищої школи 2 ПЗ 2 

2 Зміст вищої освіти. Нормативні документи 2 ПЗ 2 

3 Переваги та недоліки лекції. Функції лекції 2 ПЗ 3 

4 Опорний конспект лекції. Основні принципи формування 

опорних конспектів лекції викладача. Складання опорного 

конспекту. 

2 ПЗ 3 

5 Структура методичної розробки лекційного заняття 4 ПЗ 3 

6 Особливості складання методичної розробки практичного 

заняття 

4 ПЗ 4 

7 Структура методичної розробки СПРС 4 ПЗ 5 

8 Методи і форми контролю знань, умінь і навичок 

студентів в освітньому процесі 

2 ПЗ 5 

 Усього змістовий модуль 1 22  

Змістовий модуль 2  

11 Активізація процесу навчання за допомогою проведення 

ділових ігор 

4 ПЗ 6 

12 Проблемне навчання  2 ПЗ 6 

13 Технології дистанційного навчання 4 ПЗ 7 

http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-105.html


14 Модульна система організації освітнього процесу й 

рейтинговий контроль знань студентів 

4 ПЗ 8 

15 Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців 2 ПЗ 9 

16 Вимоги до особистості викладача  2 ПЗ 10 

17 Методика розв'язання педагогічних ситуацій на 

практичних заняттях у вищій школі 

4 ПЗ 10 

18 Закономірності і принципи виховання 2 ПЗ 11 

 Усього змістовий модуль 2 24  

 Усього 46  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки доповідей, 

створення мультимедійних презентацій/фільмів, публікацій матеріалів в журналах (тези, 
статті) за наступними темами: 

 

1. Закономірності  та принципи процесу навчання у ЗФПО 

2. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи 

3. Цілі, види і форми контролю якості навчання. 

4. Методика викладання як шлях до розвитку мислення студентів 

5. Професійна майстерність викладача. 

6. Порівняти поняття «педагогічна творчість» і «педагогічна майстерність». 

Висловити власне ставлення до тези: «Педагогічна праця нетворчою не буває» 

7. Емоційність мови у викладацькій майстерності  

8. Стиль спілкування у студентській аудиторії. 

9. Психологія взаємовідносин студентів і викладачів в аудиторній роботі. 

10. Узагальнити практичні поради щодо організації продуктивного спілкування 

педагога зі студентами. 

11. Обґрунтувати умови ефективного проведення практичного заняття.  

12. Основні види самостійної роботи студентів при вивченні дисциплін, що 

вивчаються. 

13. Методи активізації навчання та організація їх впровадження. 

14. Навести приклади інтерактивних методів навчання студентів та розкрити їхню 

сутність.  

15. Обгрунтувати виховні функції методів навчання у закладі ФПВО.  

16. Визначити методичні основи формування критичного стилю мислення 

студентів. 

17. Розробка ділової гри для практичного заняття. 

18. Інноваційні технології навчання. 

19. Засоби впровадження дистанційного навчання у закладі ФПВО. 

20. Упровадження модульно-рейтингової технології навчання. 

21. Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання 

22. Засоби ІКТ в освітньому процесі.  

23. Мультимедійне забезпечення однієї теми з дисципліни (за вибором студента). 

24. Створення методичної розробки однієї лекції  з дисципліни (за вибором 

студента). 

25. Створення методичної розробки одного практичного заняття з дисципліни (за 

вибором студента). 

26. Створення методичної розробки СПРС. 

27. Створення 20 тестових завдань з дисципліни (за вибором студента). 

28. Власне висловлювання: «Як стати успішним викладачем?» 



29. Сучасні освітні технології у викладанні навчальної дисципліни (за вибором 

студента). 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Основи педагогіки з методикою викладання» є обов’язковою 

для студентів спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних заняттях, підсумковому 

модульному контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання 

знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-116 

балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних  оцінок, а також згідно 

з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Підсумкова рейтингова оцінка з основ педагогіки з методикою викладання 

виставляється лише студентам, яким зараховані усі змістові модулі з дисципліни. 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною 

шкалою) як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та 

кількості балів за підсумковий модульний контроль.  

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 

балів (40%) (табл. 1) 

 

Таблиця 1 

Схема максимального нарахування балів за поточну успішність 

 

Модуль 1 

(поточна навчальна діяльність) 

Кількість балів 

Змістовий модуль 1 50 

Практичне заняття 1 10 

Практичне заняття 2 10 

Практичне заняття 3 10 

Практичне заняття 4  10 

Практичне заняття 5 10 

Змістовий модуль 2 60 

Практичне заняття 6 10 

Практичне заняття 7 10 

Практичне заняття 8 10 

Практичне заняття 9  10 

Практичне заняття 10 10 

Практичне заняття 11 10 

Разом змістовімодулі 110 

Індивідуальна самостійна робота студентів 10 

Підсумковий контроль засвоєння модуля1 80 

РАЗОМ  200 

 

Порядок нарахування балів 

 

Оцінювання поточної діяльності 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Основи педагогіки з методикою викладання» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та 

оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання 

студентів здійснюється на практичних заняттях за традиційною 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з наступним перерахунком у 

багатобальну шкалу.  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

 

Оцінювання усної відповіді 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей, правильно виконує практичні завдання різного ступеня 

складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 

правильно виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих 



випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; виконує практичні 

завдання, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Оцінювання методичної роботи 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли структура методичної роботи чітко 

дотримана; зміст структурних елементів подано точно, доречно, зрозуміло, логічно; 

студент захищає роботу з чітким розясненням усіх етапів її виконання. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли структура методичної роботи чітко 

дотримана; зміст структурних елементів подано точно, доречно, зрозуміло, логічно, але з 

незначними неточностями; студент під час захисту роботи впевнено дає  розяснення, але 

припускається незначних помилок.  

Оцінка «задовільно» виставляється студентові, коли структура методичної роботи не 

дотримана чітко; зміст структурних елементів подано неточно, незрозуміло, з 

порушенням логіки та послідовності; студент робить нечітке коментування усіх етапів 

виконання методичної роботи. 

 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно»– 10 балів;  

- оцінка «добре» – 9 балів; 

- оцінка «задовільно» – 8 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних практичних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю. Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 

традиційною шкалою. Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного 

контролю обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. Індивідуальна самостійна робота студента – це написання та 

захист доповідей, методичних розробок, методичного забезпечення різних форм занять. 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу 

та значимості (максимально 10 балів) (табл. 2). 

 

  



Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 

3 

2 Відповідність оформлення завдання 3 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 

4 

 Максимальна підсумкова оцінка 10 

 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 10 залежно від якості виконаної ІДРС.  

Якщо студент бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

 

Підсумковий модульний контроль 

 Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні 

умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не 

менше 77 балів. 

  
Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться після завершення 

відповідного ступеня дисципліни  на останньому занятті. Отримані при ПМК бали 

додаються до суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), після чого виводиться 

загальна оцінка за модуль. 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 2 теоретичні питання  з 

основ педагогіки і методики викладання та виховання, а також на 1 завдання з методики 

викладання та виховання. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка  

1) за усну відповідь на одне з двох теоретичних питань  – по 25 балів за кожне 

питання (50 балів); 

2) за виконання 3 завдання– 30 балів. 

 

Табл.3 

Схема розподілу балів при оцінюванні 

 Підсумкового модульного контролю в балах ECTS 

 

№ Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

1 Усна відповідь на питання з загальних основ 

педагогіки вищої школи 

25 20 15 0 

2 Усна відповідь на питання щодоформ 

організації та контролю освітнього процесу 

25 20 15 0 

3 Уснавідповідь на питання з методики 

викладання та виховання у вищійшколі 

30 20 10 0 

 Всього 80 60 40 0 

 

  



Критерії оцінювання усної відповіді  

при проведенні підсумкового модульного контролю 

 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент повно 

розкриває зміст питання, виявляючи при цьому глибокі знання дисципліни. Відповідь 

базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій 

дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на 

базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне 

мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння 

використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого 

матеріалу.  
Оцінка «добре», якщо при відповіді на питання студент виявляє знання і розуміння 

основних теоретичних положень, але розкриває їх на недостатньо глибокому рівні та 

допускає незначні помилки з  фундаментальних основ дисципліни. Відповідь базується на 

аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. 

Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння 

використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує 

першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких 

аспектів дисципліни. 
Оцінка «задовільно», якщо при відповіді на питання студент виявляє певні знання і 

розуміння основних теоретичних положень, але  допускає істотні помилки, що не свідчать 

про засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь базується на рівні репродуктивного 

мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні 

помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової 

літератури. Наявність хибних тлумачень понять. Відсутність логічно обґрунтованих 

висновків. 
Оцінка «незадовільно», якщо відповідь на питання студента поверхова,  

фрагментарна, що свідчить про відсутність початкових уявлень про предмет  навчання. 

Студент не знаєзначної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки 

при відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури 

дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістові модулі 

з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 4). 
Таблиця 4 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою 

навчального закладу 

(у балах) 

A (відмінно) відмінно 180 –200 

B (дужедобре) добре 165 – 179 

C (добре) 150 – 164 

D (задовільно) задовільно 135 – 149 

E (слабко) 117– 134 

FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

70 – 116 

F Незадовільно з 

обов'язковимповторним курсом 

1 - 69 

 



Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча 

б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох 

(двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після 

закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку Fпісля завершення вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне 

навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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