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Освітня програма 
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комунікаційною діяльністю» 
Тип дисципліни основна 

 

Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять:  

Лекцій Семінарських занять Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка  

3 90 18  18 - 54  

АНОТАЦІЯ КУРСУ  

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі  

Освітні компоненти, які передують вивченню 

1. Інформаційно-комунікаційний менеджмент;  

2. Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності; 

3. Системи спеціальної документації 

 

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Науково-педагогічна практика.   

Мета курсу: 
формування системних знань щодо методик викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу та застосування їх у практичній 

діяльності; забезпечення методичної бази проходження науково-педагогічної практики 

 

Компетенції відповідно до освітньої програми  

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)  Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
 

ПП7. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових 

принципів та методів роботи з інформацією, документами,  стратегії, моделі, 

стандарти та методи розвитку й адміністрування  систем управлінської 

діяльності. 

ПП8. Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними 

підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної 

науково-педагогічної діяльності 

 

 

http://dl.dut.edu.ua/course/


Результати навчання відповідно до освітньої програми (програмні результати навчання – ПРН)  

ПРН5.  Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. 

ПРН6. Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів. 

ПРН8. Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги. 

ПРН10. Використовувати прикладні соціо-комунікативні технології для організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному 

рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. 

ПРН11. Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють функціонування інформаційної сфери. 
 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Тема, опис теми 
Вид 

заняття 

Тиждень 

семестру 
Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи 

 

 
Змістовий розділ 1. СИСТЕМА ЗНАНЬ В ГАЛУЗІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ 

 

 

 

Тема 1.  Методики викладання дисциплін інформаційно-
комунікаційного циклу у закладах вищої освіти: 
історіографічний аспект 
Знати: стан вивчення проблем викладання дисциплін 

інформаційно-комунікаційного циклу у науковій літературі; 

діапазон проблем та дискусійні питання щодо методик викладання 

зазначених дисциплін; перспективні напрями вивчення методик 

викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу. 

Вміти: характеризувати систему знань в галузі методики 

викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу; 

розкрити історіографічний аспект проблеми 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1-12.  

Лекція 1   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  
 

Практичне 

заняття 1 

 

 Усне опитування, тестування, доповідь з презентацією 

 

Тема 2.  Джерельна база досліджень методики викладання. 
Класифікація джерел та їх джерелознавчий потенціал 

Лекція 2  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 



Знати: джерельну базу досліджень методик викладання дисциплін 

інформаційно-комунікаційного циклу, алгоритм пошуку джерел. 

Вміти: класифікувати джерела до вивчення методик викладання 

дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу; визначати 

інформаційний потенціал джерел. 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 3, 5, 7, 12.  

 

 

 

 

Практичне 
заняття 2 

  

 

Усне опитування, тестування, тематична дискусія, доповідь з 

презентацією за тематикою практичного заняття 

  

,  

 

Тема 3.  Теоретичні засади методик викладання. Наукові підходи 

до методів навчання у закладах вищої освіти 

Знати: теоретико-методологічні засади викладання фахових 

дисциплін; 

Вміти:  оперувати фундаментальними поняттями у питаннях 

методики викладання; визначати загальнотеретичну проблематику. 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13 

Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 

Рекомендовані джерела:  4, 6, 9, 11 

Лекція 2   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 

  
Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за 

тематикою практичного заняття.  

 

Тема 4. Формування сучасної моделі викладання дисциплін 
інформаційно-комунікаційного циклу: фактори впливу 
Знати: особливості формування сучасної моделі вищої освіти та 

завдання викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного 

циклу; фактори впливу на методики викладання дисциплін 

інформаційно-комунікаційного циклу; нові інформаційно-

комунікаційні практики, прийняті в епоху соціальних медіа; новий 

зміст компетентностей майбутніх фахівців інформаційно-

комунікаційної діяльності; сучасні умови функціонування 

інформаційно-комунікаційної сфери із застосуванням новітніх 

інформаційних технологій, електронного документообігу та 

системи електронної взаємодії та їхній вплив на зміст викладання 

дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу 

Вміти: визначати блок дисциплін для підготовки фахівців у сфері 

документно-інформаційних комунікацій; узагальнювати досвід 

викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу у 

закладах вищої освіти; аналізувати спеціалізації, запропоновані  

різними закладами вищої освіти в рамках спеціальності 029 

Лекція 3  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 

Практичне 

заняття 3 

  

 

Усне опитування, тестування, тематична дискусія, доповідь з 

презентацією за тематикою практичного заняття 

  

 

 



«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для різних рівнів 

вищої освіти; 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела:  1, 3, 7-12. 

Тема 1. Актуальні проблеми методики викладання фахових дисциплін 
інформаційно-комунікаційного циклу в науковій літературі. 
Тема 2. Сайти спеціалізованих кафедр як джерело вивчення методик 
викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу. 
Тема 3. Теоретичні аспекти методики викладання фахових дисциплін сфери 
інформаційних комунікацій 
Тема 4. Нові інформаційно-комунікаційні практики та моделі викладання 
фахових дисциплін 

Самостійна 
робота 

 

1. Наукові конференції, семінари з питань методик викладання 

фахових дисциплін. 

2. Методика викладання дисциплін документально-

комунікаційного циклу на сторінках наукової періодики. 

3. Дискусійні питання щодо методик викладання 

соціокомунікаційних дисциплін 

4. Перспективні напрями студіювань методик викладання 

фахових дисциплін. 

 

 
Змістовий розділ 2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО 

ЦИКЛУ 

 

 

Тема  5  Законодавчо-нормативне забезпечення навчального Лекція 4   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 



процесу у закладах вищої освіти 
Знати: базові нормативно-правові акти, які регулюють сферу 

вищої освіти та вимоги до компетентностей фахівців, яких готують 

у закладах вищої освіти; компетентності кваліфікаційних рівнів 

освіти за Національною рамкою кваліфікацій та стандартами; 

Вміти:  здійснювати аналіз вітчизняного законодавства, 

нормативних актів через призму завдань викладання дисциплін 

інформаційно-комунікаційного напряму; 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1-12. 

 

 

Практичне 
заняття 4 

 

 

 

  

 
Усне опитування, доповідь з презентацією за тематикою 

практичного заняття. 

 

Тема 6.  Освітні програми, навчальні плани та визначення блоку 
професійно орієнтованих дисциплін сфери інформаційних 
комунікацій 
Знати: компоненти освітньої програми і їхню роль у формуванні 

компетентностей; послідовність і зв᾽язок викладання дисциплін 

інформаційно-комунікаційного циклу; сутність впровадження 

новацій, умотивованих зміною спеціальності; варіативність 

викладання фахових дисциплін навчальними закладами вищої 

освіти різного профілю; чинники впливу на модифікації 

навчальних планів і освітніх програм; критерії поділу дисциплін на 

загальної підготовки, професійно-орієнтовані дисципліни та 

вільного вибору студента; 

Вміти: адаптувати вимоги роботодавців на ринку праці до завдань 

викладання дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу; 

пояснювати значення науково-методичного забезпечення у 

викладанні дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу;  

аргументувати доцільність та послідовність викладання дисциплін 

і місця конкретної дисципліни у фаховій підготовці; розкривати 

сутність міждисциплінарних зв᾽язків дисциплін інформаційно-

комунікаційного циклу; пояснити узалежнення навчальних планів, 

освітніх програм від профілю навчального закладу та кафедри, 

професорсько-викладацького складу; обґрунтовувати значимість 

Лекція 5   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

 

 

 

Практичне 

заняття 5 

  

 
Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за 

тематикою практичного заняття 

 



навчальних дисциплін для формування компетенцій, які 

встановлюють при працевлаштуванні. 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1-12. 
 
 

Тема 7. Навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін 
Знати: номенклатуру та зміст фахових дисциплін і науково-

методичний супровід; обумовленість змісту навчальних дисциплін 

напрямами підготовки фахівців; фактори, які визначають структуру 

і зміст навчальної дисципліни та їх модифікації; причини, які 

зумовлювали розширення предметної сфери навчальних 

дисциплін; роль галузевої науки у формуванні теоретичних засад 

дисциплін та роль навчальних дисциплін у розширенні 

предметного поля науки; освітні компоненти, що передують 

дисципліні та значення дисципліни для опанування інших 

навчальних курсів; результати навчання кожної навчальної 

дисципліни для фахової підготовки; модифікації змісту навчальних 

дисциплін в рамках нових спеціальностей; наукові підходи до 

визначення  предметної сфери кожної навчальної дисципліни 

Вміти: узгоджувати зміст навчальних дисциплін для 

спеціальностей та спеціалізацій зі стандартами вищої освіти 

України, освітніми програмами; визначати баланс теоретичного та 

практичного складників дисципліни; 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13, ПП14. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1-12. 

Лекція 6   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 6 

 

 

Усне опитування, навчальна дискусія.  

 
 

 

 

 

Тема 5.  Рівні унормування викладання дисциплін інформаційно-

комунікаційного циклу 

Тема  6.  Введення нових спеціальностей та модифікація навчальних планів і 

освітніх програм 

Тема  7.  Компетентнісні підходи до визначення номенклатури дисциплін 

інформаційно-комунікаційного циклу 

Самостійна 

робота 
 

1. Законодавчо-нормативна база організації навчального 
процесу у закладах вищої освіти. 

2. Нова спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа» і завдання розробок нових навчальних 
планів. 

3. Вибір номенклатури дисциплін для спеціальності 029: 
порівняльний аналіз навчальних планів ЗВО. 

 



4. Вимоги до складання силабусів. 
5. Загальні та професійні компетенції: відображення в 

освітніх програмах 

Змістовий розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

Тема 8 .  Традиції та інноваційні підходи у викладанні дисциплін 
інформаційно-комунікаційного циклу 
Знати: традиції і тенденції у викладанні дисциплін інформаційно-

комунікаційного циклу; напрями інновацій у викладанні 

дисциплін; сучасні вимоги інноваційних підходів до організації 

навчального процесу і викладання фахових дисциплін; можливості 

впровадження інновацій у навчальний процес; переваги 

Державного університету телекомунікацій у створенні умов для 

впровадження інновацій у викладанні дисциплін інформаційно-

комунікаційного циклу. 

Вміти: характеризувати традиційні підходи у викладанні 

дисциплін; визначати впливи і значення інновацій на якість 

викладання фахових дисциплін; аналізувати практики 

інноваційних підходів у навчальному процесі;  
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13, ПП14. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1-12. 

Лекція 7   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 

  Усне опитування, тестування, навчальна дискусія.  

 

Тема 9. Методика підготовки та проведення лекційних занять 
Знати: форми навчальних лекцій; прийоми розроблення та 

Лекція 8   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 

 



читання лекцій; методичні прийоми викладу лекційного матеріалу; 

Вміти: структурувати навчальну дисципліну; розподіляти кредити 

між лекціями і іншими видами занять; визначати роль і значення 

презентацій в лекційному курсі; 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1, 8, 9-12. 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 7 

 

 
Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за 

тематикою практичного заняття 

 

Тема 10. Методика підготовки та проведення 
семінарських/практичних занять 
Знати: форми проведення семінарських занять; методику 

проведення семінарів і практичних занять. 

Вміти: розробляти науково-методичний супровід навчальних 

дисципліни  ̶  методичні рекомендації до семінарських/практичних 

занять; 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 2,8,12. 

Лекція 9   Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 

 

Практичне 

заняття 8 

 
Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за 

тематикою практичного заняття 

Тема 11.  Методика організації самостійної роботи студентів 

Знати: тенденції сучасного навчання, згідно з Болонською 

системою освіти: збільшення самостійної роботи студента 

Вміти:  формулювати мету і завдання самостійної роботи 

студентів; визначати роль виробничої та переддипломної практик у 

самостійній роботі студента; сприяти формуванню навичок 

евристичної роботи студентів при виконанні самостійної роботи. 
Формування компетенцій:  ЗК1 , ЗК2, ЗК6,  ПП7, ПП8, ПП13. 
Результати навчання:  ПРН5, ПРН6, ПРН8, ПРН10, ПРН11. 
Рекомендовані джерела: 1, 7-12. 

Лекція 9  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 
 

 
Практичне 

заняття 9 

 

 
Усне опитування, навчальна дискусія. 

 

 

Тема  8.  Характеристика інноваційних підходів у викладанні дисциплін 

інформаційно-комунікаційного циклу 

Тема 9. Розробляння структури навчальних дисциплін: реалізація 

концептуальних завдань 

Самостійна 

робота 
 

1. Інноваційні методи викладання дисциплін інформаційно-
комунікаційного циклу в Державному університеті 
телекомунікацій. 

2. Особливості структурування навчальних дисциплін 

 



Тема 10. Наукові дискусії на семінарах та поглиблення теоретичних 

знань студентів. 

Тема 11. Методи інформаційної евристики у самостійній роботі 

студентів. 
   

(порівняльний аналіз на прикладі навчальної дисципліни 
«Архівознавство») 

3. Характер дискусій на семінарських заняттях: роль 
студентів і викладача. 

4. Евристичні методи у забезпеченні навчального процесу. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНН ДИСЦИПЛІНИ 

• Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Googledocs, Googleanalytics, HohliBuilder, GoogleCharts, Microsoft PowerPoint –  візуалізація 
даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних 

• Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;  
• Система дистанційного навчання і контролю  Moodle –http://dl.dut.edu.ua 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Бездрабко В. В. Архівна освіта в Україні: традиції й тенденції. Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 129-147; її ж. Архівний 

менеджмент в освіті: класична модель і сучасні трансформації. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання. Збірка 

наукових праць. Київ, 2017. С. 30-33; її ж. Документознавча освіта в Україні : становлення, сучасний стан і перспективи. URL : 

https://studfile.net/preview/5227017/ 

2. Білущак Т. М. Менеджмент архівної діяльності: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 240 с. 

3. Калакура Я. С. Архівний менеджмент як галузь наукового знання і навчальна дисципліна. Студії з архівної справи та документознавства. Т. 15. 

К., 2007. С. 18-24. 

4. Климова К. І. Менеджмент бібліотечних та архівних установ: забезпечення навчального процесу. Рец. Білущак Т. М. Менеджмент архівної 

діяльності: навч. посібник / Т. М. Білущак. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. Український журнал з бібліотекознавства та 

інформаційних наук. 2018. № 2. С. 102-109. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_9. 

5. Климова К. І. До питання змісту навчальної дисципліни «Архівознавство» для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

спеціалізації «документознавство та інформаційна діяльність». Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Спецвипуск. Переяслав- 

Хмельницький. 2020. Вип. 8/2. 3. С. 103-122 https://doi.org/10.31470/2518-7600-2020-8/2. 

6. Климова К. І. Спеціальні системи та спеціальні види документації: структура і зміст навчальних дисциплін. Інформація та соціальні комунікації 

сучасного світу: тренди глобалізації. Матеріали Міжнародного круглого столу 12 травня 2021 р., К., 2021. С.28-31. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1525_41843598.pdf   

7. Климова К. І. Юридичне документознавство: поняття, зміст, структура та межі. Термінологія документознавства та суміжних галузей знань. 

Збірник наукових праць. Вип. 9. К.,2016.  С. 75-86. 

8. Климова К. І. Архівна наука в Україні: «період випробувань». Архіви України. 2012. № 5. С. 197-221. https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/20-

16.pdf 

9. Матвієнко О. В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень / О. В. Матвієнко // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 4. С. 17-22. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_4_4. 

http://dl.dut.edu.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2018_2_9
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10. Матяш І. Б. Лекції з архівного менеджменту від метра української архівної освіти (до виходу навчального посібника Ярослава Калакури). Архіви 

України. 2019. Вип. 3. С. 203-207. 

11. Матяш І. Сучасні проблеми архівної освіти в Україні. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Вип. 5 : Архіви – складова 

інформаційних ресурсів суспільства. Київ, 2002. С. 134-141. 

12. Терно В., Гончарова Н. Проблеми професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках спеціальності «Документознавство та 

інформаційна діяльність».  Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1996. Т. 1. С. 25-27. 

 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і виконання практичних занять, а також самостійну роботу. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та  консультації викладача. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття без поважної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.  

 За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.  
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  

Форми контролю Види навчальної роботи Оцінювання  

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях,   у т.ч.:   

 присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого 
матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

 ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

 участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

Робота на практичних заняттях,   у т.ч.:  

 присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого 
матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

 доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти розкриття 
теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 10 балів 

 усне опитування, тестування, рішення практичних завдань за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

 участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання   за кожну правильну відповідь 2 бали 

  участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 



РУБІЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 

(МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ) 

Модульний контроль № 1 «Історіографія і джерельна база методик викладання фахових дисциплін». 
за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. 
максимальна оцінка – 10 балів 

Модульний контроль № 2 «Правове та нормативне забезпечення навчального процесу у ЗВО» 
за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. 
максимальна оцінка – 15 балів 

Модульний контроль № 3 «Наукові підходи до організації навчального процесу» 
за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. 
максимальна оцінка – 15 балів 

Модульний контроль № 4  «Форми навчального процесу: традиції та новації» 
за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. 
максимальна оцінка – 10 балів 

Додаткова оцінка 
Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських конкурсах наукових 
студентських робіт за спеціальністю, тощо. 

Згідно рішення кафедри 

ПІДСУМКОВЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 

 іспит 

Метою заліку є контроль сформованості теоретичних знань,  практичних навичок та професійних компетентностей, 
необхідних для виконання професійних обов’язків.  
Залік проходить у формі відповідей на питання білетів.  

 Критерії оцінювання зазначено у таблиці 

бали Критерії оцінювання Рівень компетентності 
Оцінка /запис в 

екзаменаційній відомості 

9
0

-1
0

0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних 

ситуаціях.  

Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та 

співставляти дані об 'єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань 

та умінь.  

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни.  За час навчання при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння 

самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. Зменшення  100-бальної оцінки може 

бути пов'язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, яка вивчається, але 

виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою програмою, або студент проявляє 

невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь 

і навичок, що викладені в робочій програмі 

дисципліни. Власні пропозиції студента в 

оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати 

знання, які він отримав  при вивчені інших 

дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно / 
Зараховано (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно 

виправляти допущеніпомилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих 

рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 
дисципліни 

Добре / 
Зараховано (В)  

7
5
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Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає 

робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати 

при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити 

основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при 

заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

Добре / 
Зараховано (С) 



Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення  при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих 

рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

практичного використання викликають 

утруднення. 
6

4
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Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою дисципліни, та 

розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє 

основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались 

з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за 

допомогою викладача. . 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (D)  

6
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Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними положеннями, 

що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З  використанням основних 

теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових 
завдань дисципліни. Виконання практичних / індивідуальних / контрольних завдань   значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

навчальної програми з дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (Е) 

3
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 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу.  

Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його 

відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

 Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання) / Не зараховано 
(FX) В залікову книжку не 

проставляється 

1
-3
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 Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни.  

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Студент не допущений до здачі заліку. 

 Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни 

Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням / Не 
допущений (F)   В залікову 
книжку не проставляється 

 
 

 

 


