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1. Опис навча.lьноТ.]rrсцrrп.-riнrt

н а li lrеrтr,вання показникiв
Га"ryзь знань, напря}r
пiдготовки, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb

XapaKTepIlcTпKa навчапьноТ
_]rrcцrrп.riHlr

deHHa фор:па навчання

Кiлькiсть кредитiв - 6
(I сем. - 6)

30 год.
самосmiйна

150 год.
Вид : екзамен

мова навчаЕня - англiйська

Примiтка.
Спiввiдношеннrl KiлbKocTi годиЕ аудиторЕих занять до сtlп,IостiйноТ та iндивiдуапrьноТ

роботи стrtновить: дtя денноТ форми навччшIнr{ - 180 год.: 30 год. - аулиторнi з€lнrlття, 150 год. -
сшrостiйна робота (30% - 70%).

га.rузь знань
03 Гlманiтарнi науки

Нормативна

pik пidzоmовкu:
1-й

Семесmр

Загальна кiлькiсть годин - 180
(I сем. - 180)

спецiальнiсть
0З5 Фiлологiя
Спецiалiзацiя:

0З5.041 Германськi мови та
лiтератури (переклад

включно). перша -

англiйська.

I-й

Лекцiйнi
Тижневих годин дJuI денЕоi форми

навч€lння:
аулиторних -3;

саллостiйноТ роботи студента -
6,6

Ступiнь:
магiстр

Пракmuчнi



Haйrteкr ваЕЕя показнпкiв
Га.ц зь ]наЕь. напряlI
пi:готовкrr. ocBiTHbo-

кв апiф iK а ц ir"r нп r"r р Ь ен ь

\apab-Tepll cTIlKa н авчдl ь rr,_ l

_]псцЕгLIш{Е

заочна фор.ча нйбчi],li i{я

гатr зь знань
0j Гrrrанiтарнi Halxll

J l-,.:- ;:-j -

Ki_-rbKicTb Kpe:lrTiB - 6
(Iсеrr.-б)

Спецiа--tьнiсть
0З5 Фi;lо;lогiя
спецiалiзацiя:

035.041 Германськi мови та
лiтератури (переклад

включно), перша -

англiйська.

pik пidzоmовклt:

СпiввiдношенЕrl KirbKocTi годrн аудиторних занrIть до сulмостiйноi та iндивiдуt}льноТ

роботи стtlновить: дJu{ заотIноi форми нчlвчанЕя -2l0 год.:22 год. - аудиторI{ заняття, 188 год. -
саллостiйна робота (8% - 92%).

2. Мета, завдання навчальноiдисциплiни та результати навчання

Меmа курсу: навчанIuI вiльного, нормативно IIравильного, функцiона-пьно адекватного

усного перекJIаду; rrоеднЕlнЕJl нtlвичок частковоi i постiйноi координацii двох мовIIих систем.
Завdання курсу:

1) виробити у сryдентiв нЕtвиЕIки швиlко i правилъно фiксувати кожну думку оратора
неЗалежно вiд темпу мовлеЕнrI за допомогою особливоi скороченоi форми заrrисiв;

2) удоскон;}лити вмiння сryдентiв виконувати poJrь посередника в усЕому спiлкувшrнi з
високим piBHeM якостi перек.lIаду;

3) всебi.пrо збагатити словниковий заrrас сryдентiв та пiдвищити ik з€гtшьноосвiтнiй
piBeнb.

Необхiдriсть зафiксувати кожну дуNIку оратора (a;re не кожне слово), незапежно вiд темпу
мовленнrI, зумовJIюе особливу скорочену форму заrtисiв, скJIадовими компонентzlпли якоТ е:

а) смисловий аналiз, який забезпечуе (екоЕомЕе> формуrповання кожIIого реченнlI, яке, у
свою чергу, виконус функцii опорного пункту палл'ятi;

б) скорочений лiтерний запис, що фунтуеться на вiдомому положеннi Teopii iнформачiТ
про Еадлиггпсовiсть мови;

В) вертикitльне розмiщеншI зчшисiв, яке забезпечуе eKoHoMi.пricTb i нао.пtiсtъ, а тllкож
вiдображае наявнi у реченнi синтаксиtlнi зв'язки;

1-й

Сеuесmр

Зага,тьна кiлькiсть годин - 180
(I сем. - 180)

l-и

Лекцiйнi

Пракmачнi
12 год.

Самосmiйна робоmа
168 год

Ступiнь
магiстр

Вид контролю: екзамен
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_ х a;a._e\(з ali\fBLr.liB. якi \1ають \,зага-lьнене знеченi]я. TL-jtiTo Iознэчзi]_ъ na ,_:.:"a\,!a _. _:,..

: -, -, .:.,t_t. -".) \1].i]Tb J\rrzhi се\'анi}lчн,i t]знс]кlj.

__l.--: -.'.',: -., ,1--.F. 5ilьЧ<п4Я tJlccl,]lllLiiHlt. fB\)cT('lГt\HHiIi ПереLl'-. {,,',{-._-: _i.::.i,::' -ll:.-...

: :-',1 -_.

:-]. З.ЧС..€ння ц+,._i вi:во:ltться б Kpe:liTiB.

' ,l':-,5,.i:.' !ез1..iьп?ulllll навчання, Згi:но з вII\{огL\!I{ оПП сц,]ент oBLr.lo_]iBa€ TaKlL\{tt
--',,'. I i j е |li € Н |ll н о С пl,L\{ ll'.

зага-lьЕи}lи компетентЕоетями (ЗК) :

. Зк 1 СоцiальЕа компетеЕтЕiсть. Продутстивно спiвпрацювати з рiзни^д{
партЕерЕш\fи в групi та командi, виконувати рiзнi ролi Й фу"*цlТ в колективi, проявляти лiдерськi
якостi на посадi керiвника, iнiцiативу, вiдповiдаJlьнiстъ та навиtIки ).правлiннr{ заходами
безпеки професiйноi дiяльностi, пiдтрим}.вати та керувати власними вза€миЕzIми з iншими,
rrриймати рiшення у скJIадних та непередбачуваних ситуацiях.
о Зк 2 Загальнокультурна компетентнiсть. Аналiзувати й оцiнювати найважливiшi

досягненнrI нацiона;lьноi, европеЙськоТ та cBiToBoT науки Й культури, орiентуватися в

культурному та духовному контекстах сучасного украiЕського та свiтового суспiльства; знати
мiжнароднi норми та законодавство Украiни у сферi безпеки життедiяльностi населення,
системи управлiннrl охороною працi та цивiльного захисту,
о Зк 4 Здатнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та життевого
самовизначення (long life lеаrпiпg competence). Усвiдомлюе свою дiяльнiсть i прагне ii
вдоскоЕалити.

фаховими компетентностями (ФК)
. Фк 1 Лiнгвiстична компетентнiсть. Знання системи мови, правил fi функцiон}ъання в
iншомовнiй комlтriкацii, що дозвоJuIють оперувати мовними засобами для цiлей спiлкування.
о Фк 2 МовленIIсва компетентнiсть. Володiння видами мовленIIевоi дiяльностi, якi задiянi у
перекJIадi (говорiння, аудiювання, читання, письмо).
о Фк 3 Соцiолiнгвiстична компетентнiсть. Знання та вмiння, необхiднi длrя здiйснення
соцiа_пьного аспекту використання iноземноI мови (лiнгвiстичпi маркери мовлення).
. (DK 4 Перекладацька компетентнiсть. Знання загiulьЕих принцитriв перекJIаду, навички та

1мiння його здiйснення.
о ФК 5 Екстралiнгвiстична компетентнiсть. Знання, що виходять за межi лiнгвiстичних
та перекJIадозIIавчих (фоновi i предметнi знання)



;

3.Програма навчаJIьноi дисцпплiнп
Iфешг 1 ,n[эосторошй шослiдовнлпI переклад. Особлшоgтi послiдовноrо перекJIад.. Iсторiя
шерЕхоlIЕ{2тц-кою скоIюЕису
Кредт 2 Сrrшсловd анаrriз
Крешr 3 Скоlючешя та скорочений лiтерний заrшс
Кре2щг 4 Принrтrп вертикЕIJIьIIого розташранIU{ зiшисiв. Група пiдлету. Група прЕсудКу
Крещг 5 Послiдовнй переклад скJIадних речеЕь
Крещг б Перекладацъкi символи

4.Струкryра навчальноi дисциплiни

навчання

Заочна навчання

Назви змiстових модулiв

Кiлькiсть годин
Щенна форма

Усього у тому числi

л пр лаб rнд с/р

1 ) 3 4 5 б 7

Кредит 1

Тема 1 .Щвостороннiй послiдовний переклад. Особливостi
послiдовного перекJIаду. Iсторiя перекJIадацького
скоропису

30 5 25

Кредит 2
Тема1 Смисловий анатriз тексту 30 5 25

Кредит 3
Тема 1 Скорочення та скорочеIIий лiтерний запис з0 5 25

Кредит 4
Тема1
Принцип вертикаJIьного розташyвання запrtсiв. Група
пiдмету. Група присудку

30 5 25

Кредит 5
Тема 1

Послiдовний переклад складних речень
30 25

Кредит б
Тема1 Перекладацькi символи 30 25

Усього годин: 180 30 150
,U l,

Назви змiстових модулiв

Кiлькiсть годин
заочна форма

Усього у тому числl

л пр лаб iпд с/р

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1

Тема 1 Щвостороннiй послiдовний перекJад. Особливостi
послiдовного перекладу. Iсторiя перекладацького
скоропису

30 2 28

Кредит 2
тема1 Смисловий аналiз текстy 30 2 28

5

5
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4

ПгIiнttlтп вертикаlьного розташування записiв. Грlтlа 28
Il1_tr}{eT\,

5
Terta i

складних
6

Теми практичних заIIять
навчання

5

5

30 l 2

з0 2

30 2 28

Тема1 П символи 30 2 28
Усього 180 t2 1б8

м
з/п

назва теми кiлькiсть
годин

1

Кредит 1 .Щвостороннiй послiдовний переклад. Особливостi послiдовного
перекJIаду. Iсторiя перекJIадацького скоропису MHeMoTexHiKa. TpeHyBaHHrI
пам'ятi. Переклад невеликих новинних повiдомлень на слух. Тренування
унiверса-пьноi перекладацькоТ скоропису (УПС). Переклад коротких
новинних повiдомлень з JIиста i на слух. Переклад iнтерв'ю з вiдомими
дiячалли. Переклад новин.

5

2

Кредит 2 Смисловий аналiз MHeMoTexHiKa. Тренування паrrл'ятi. Переклад
невеликих новинних повiдомлень на cJryx. Тренування унiверса-пьноi
перекJIадацькоi скорогпrсу (УПС). Переклад коротких новиннID( повiдомлень
з листа i на сrгрс. Переклад iнтерв'ю з вiдомими дiячаrчrи. Переклад новиII.
кр1

a
J

Кредит 3 Скорочення та скорочений лiтерний зiшис MHeMoTexHiKa.
Тренувшrня папt'ятi. Переклад невеликих новинЕих повiдомлень на слух.
Тренування yHiBepca.llbHoi перекладацькоi скоропису (УПС). Переклад
коротких IIовинних повiдомлень з JIиста i на слух. Переклад iнтерв'ю з
вiдомими дiячапrи. Переклад новин.
кр2

4

Кредит 4 Принцип вертикi}льного розташування записiв. Група пiдмету.
Група присудку MHeMoTexHiKa. Тренування па:чr'ятi. Переклад невеликих
IIовиIrrIих повiдомлень Еа cJlyx- Тренуванrrя унiверсаrьноi тrерекладацькоi:
скороrrису (УПС). Переклад коротких IIовинних повiдомлень з листа i на
слух.Переклад iнтерв'ю з вiдомими дiячалли. Переклад новиII.

5

5

Кредлт 5 Послiдовний перекJIад скJIадЕих речень MHeMoTexHiKa. ТренуванЕя
паtrл'ятi. Переклад невеJIиких новиIIних повiдомлеЕь на сJгр(. Тренування
унiверсшьноi перекладацькоi скоропису (УПС). Переклад коротких
IIовиIIних повiдомлень з листа i на слух. Переклад iнтерв'ю з вiдомими
дiячаrrли. Переклад новин.
крз

5

6

Кредит б Перекладацькi символи MHeMoTexHiKa. Тренування пам'ятi.
Переклад невеликих новинних повiдомлень на слух. Тренування
yHiBepca,TbHoi перекладацькоТ скоропису (УПС). Переклад коротких
новинних повiдомлень з листа i на сл}х. Переклад iнтерв'ю з вiдомими
дiячами. Переклад новин.
кр4

5

запllс
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Разо.+t: 30

Теми практичн[Iх занять
заочна навчання

,\9

],i п
назва теми

1

Кре:ит 1 !востороннiй послiдовний перек,тад. Особливостi посriдовного
перекJаду. iсторiя перекладацького скоропису MHeMoTexHiKa, Тренрання
пам'ятi. Переклад невеликих новинних повiдомлень на слlх. Тренування
унiверса,чьноi перекладачькоi скоропису (УПС). Переклад коротких
новинЕих повiдомлень з листа i на слlх. Переклад iнтерв'ю з вiдомими

новин.

2

]

|2

самостiйна бота

JФн зФн

]5 ]Е

Ki;rbKicTb
гоJин

2

2

Кредит 2 Смисловий аналiз MHeMoTexHiKa. Тренування па:rл'ятi. Переклад
невеликих IIовинних повiдомлень на cJryx. Тренування унiверсальпоi
перекJIадацькоi скорогпrсу (УПС). Переклад коротких новиннLD( повiдомлень
з листа i на слгу><. Переклад iнтерв'ю з вiдомими дiячапли. Переклад IIовин.
кр1

2

J

Кредит 3 Скорочення та скорочений лiтерний запис MHeMoTexHiKa.
Тренування паlrл'ятi. Переклад невеликих IIовинних повiдомлеЕъ на слух.
Тренування унiверсшrьноi перекладацькоi скоропису (УПС). Переклад
коротких новинних повiдомлень з JIиста i на слух. Переклад iнтерв'ю з
вiдомими дiячаrtrи. Переклад новин.
кр2

2

4

Кредит 4 Принцип вертикального розташування записiв. Група пiдлету,
Група присудку MHeMoTexHiKa. Тренlъання паlrл'ятi. Переклад невеликих
новинних повiдомлень на слух. Тренування унiверсшьноi перекладацькоТ
скоропису (УПС). Переклад коротких новинних повiдомлень з JIиста i на
слух. Переклад iнтерв'ю з вiдомими дiячалли. Переклад IIовин.

2

5

Кредит 5 Послiдовний перекJIад скJIадних речень MHeMoTexHiKa. Трен}ъанЕя
паrчr'ятi. Переклад невеJIиких новI,IнЕих повiдомлень на сrгух. Тренув€lнш{

унiверсальноi перекладацькоi скоропису (УПС). Переклад коротких
новиIIних повiдомлень з JIиста i на слух. Переклад iнтерв'ю з вiдомими
дiячшrи. Переклад новин.
крз

6

Кредит б Перекладацькi символи MHeMoTexHiKa. Тренуванrrя папr'ятi.
Переклад невеликих IIовиIIних повiдомлень на слух. Тренування
унiверсальноi перекладацькоi скоропису (УПС). Переклад KopoTKlD(
новинних повiдомлень з листа i на слух. Переклад iнтерв'ю з вiдомrаrи
дiячапrи. Переклад новин.
кр4

Разом:

лъ
з/п

Змiст
)

2 Кредит 1 Перекладiть з аркуша текст KHow I Ьесаmе an interpreter>

аJ
Кредит 1 Перекладiть текст KMemorization Techniques for Consecutil,e
Interpreting>

4 Кредит 1 Виконання вправи (2-1)



Кре:tiт 1 Перег.-rя: та переклад фiльму KUnited \ations. А Dar. in the LiiЪ оf
R.ea1 Iпtегрrеtеrs)
KpelrT 1 Перег;тял та переклад фiльму KUnited NatlonS. А Dar. in the Life оf
R.eal In rеtеrS)

: к JltT f текст кА bTiefhi оf shoпhand stems>
Кре:ит 2 Перекладiть текст KMemorization Techлiques fоr consecutive
int ))

8 креrит 2 Перекладiть текст klnterpreting notes) 25 28

9

Iндивiдуа.пьнеЕауков"*"iН:хн#Н""x;#.",:-#".1Ж""Ъ"ffi,::
I - пiдготовка та захист KoHTpoJIьIIoi роботи (для студентiв ЗФН);
II - пiдготовка докJIадного перекitзу з теми, есе (для студентiв дФн).

Кр umepii о цiнка конm|rольно:i ро боmu
.Що контрольних робiт пред'явшrrоться наст)дIнi вимоги:
1. Сашrостiйнiсть розробки теми на ocHoBi поглибленого вивченнrI першоджерел i

лiтератури до Hei.
( Z. Чiткiсть i послiдовнiсть викJIадення MaTepialry вiдповiдно до с€ll\dостiйно складеного

ГШil{У; У текстовiЙ частинi кожне питilншI плilIу (заздання) мае бути видiлено окремо.
3. Правильнiсть офорлшlеншI наведеIIих у роботi цитат i виносок.
4. Наявнiсть узrгzrльнень i висновкiв, зроблених на ocHoBi вивченнrI лiтератури загаJIом.
5. Наявнiсть i правишне оформленIuI списку лiтератури (з то.+rими бiблiографi.пrими

Да"Тrими), яку студеЕт вивIIив i використав rrри нагrисаннi контроJIьноТроботи.
У контроrьнiй роботi мають буги вiдображенi головнi питання теми i rrокtlзЕlно вмiнrrя:

о вiдбирати найважливiшлй MaTepiarr, що стосуеться теми;
о переконJIиво обцрунтовувати i аргуменryвати головнi положення роботи;
. викJIадати питtшIЕrI црttIчIотЕо, стисло, ясЕо, послiдовно, робити празиlьнi логi.rrri висЕовки та
узагаJьненш{.
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Крumерit оцiнювання loKladHozo переказl,, есе :

.',- rl;:.-;Kli 1 зrriстi
- ]:.,.:r g^K впдlll{вого смисJового ланки
- .r:,-.;r ск :eKi--tbKox с\{ис,-Iових JaHoK
- СltiсненrUI)) текст\,
- Фактltчнi перекрlч}.вання
- Пор} шення -rогi.rноТ послiдовностi (перестановки)
i. Граrrатичне i мовне оформлення
- }-тр1,:нення з початком перекilзу
- Bilcl,THicTb граматичного заверш9ння тексту
- Вiдсутнiсть (порушення) зв'язкiв мiж пропозицiями i частинами
- Граматичнi помилки
- MoBHi помилки
З. Загальне враження
- <Безадресовiсть>> переказу
- Невиразнiсть переказу

Заzалlьнi вшуrоzu da вuконанttя iнduвiфалlьноzо завdання :
1. Повноmа вuконання завdання: Елементарна; Фрагмонтарна; Неповна; Повна.
2, PiBeHb саллосmiйносmi сmуdенmа: пiд керiвництвом викJIадача; консультацiя

викJIадача; са.ьлостiйно.
3. PiBeHb навчilпьно-пiзнавальноt diялtьносmi: Репро,цуктивний; Алгоритмi.пrий; Продуктивний;

Твор,пай.
9. Форми роботи та критерi[ оцiпювання

Рейтинговий контроль знань сryдентiв здiйснюеться за 100-ба;lьною шкЕlпою:
Шкала оцiпюванпя: нацiонаJIьна та ECTS

оцIнкА
сктс

сумА
БАлIв

ОЦIНКА ЗА НАЦIОНАJIЬНОЮ ШКАЛОЮ

екзамен залlк
А 90-100 5 (вiдмiнно) 5/вiдм./зараховано
в 80-89

4 (добре) 4lдобреl зарахованос 65-79
D 55-64

З (задовiльно)
3/задов./ зараховано

Е 50-54

Fх з5-49 2 (незадовiльно) Не зараховано
a''

Форми поточЕого та пiдсумкового контролю.Комплексна дiагностика зЕчlЕь, yMiHb i навичок
студентiв iз дисциплiни здiйснюеться на ocHoBi результатiв проведення гIотоIIного й
пiдсумкового коЕц)оJIю знань (КР). Пото.цrе оцiнюв.lЕЕя (iнд,rвiдуаьЕе, групове i фронтшьне
опитування, саtrлостiйна робота, с€lп{окоIIтроль). Завданням tIотоIшого контроJIю е систоматиtша
перевiрка розумiнЕя та засвоенЕя прогр{lпdового матерiалу, виконання пр€жтиIIЕшL
лабораторних Робiт, умiння саллостiйно опрацьовувати тексти, скJIадzlння конспекту
рекомендованоi лiтератури, написання i захист реферату, здатностi публiчrrо тIи письмово
предстtlвJIяти певний MaTepiztл.
Завдшrням пiдсумкового контроJIю (КР, залiк) с перевiрка глибини засвоеншI студентом
процр€lNIового MaTepialry модуJIя.

Крumерii оцiнювання вidповidей на пракmачнuх заняmmях:

За
шкалою

PiBeHb
навчальних Оцiнка Критерii оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв



ECST .]осягнень

А
Високий
piBeHb

Вiдповiдь або зав.]ання вiJзначаеться повнотою BIIKoHaHHJ{

без допол.tоги виLlаJача.
Стулент Bo;ro.1ic \,загаrIьненими знаннями з пре.а\fета-
арг},IvIентовано використову€ ix у нестандартнIтх сиц,аlriях ;

BMic застосовувати вивчений MaTepia_lr д,тIJI внесеннr{
власнI{х арг},I\,{ентованих судженъ у практичнй педагогi.+riй
дiя.lъностi.
Сryдеrrг ма€ системнi, дiевi здiбностi у навча,rьнiй
дiяльностi, користуеться широким арсеналом засобiв доказу
cBoei д}мки, вирiшус складri проблеллli завданrul; схиrьний
до системно-наукового аналiзу та прогноз}ъilння виrц; yMie
ставити та

5

в Високий
piBeHb 4о5

Вiдповiдь i заздаrrня - повнi з деякими огрiхаlчrи, виконанi
без допомоги викJIадача.
Студент вiльно володiс вивченим матерiалом, зокрема,
застосовуе його на практицi; BMie ана-пiзувати i
системiIтизуват}I }IayKoBy та методIчну Ьформацirо.
Вшсорисговуе зЕгаJьновiдой дово.щI у власнiй арryментацii,
здатен до саlчrостiйного опрацювання нiшччtJшIого
MaTe,pia.lry; виконуе дослiдпшъкi завданЕя, але потребуе

викпадача

с
.Щостатнiй

piBeHb 4

Вiдповiдь i завдання вiдзначаються неповнотою виконання
без допомоги викладача.
Стулент може зiставити, узагальнити, систематиз}tsати
iнформачiю пiд керiвництвом викJIадача; знаЕнrI € достатньо
повнпvи; BibHo застосовуе вивчений MaTepiarr у стаIцарп{ш(
педагогi.пllах ситуацiях. Вiдповiдь його повна, логiчна,
обlрlтrтован4 але з деякими нетоtIностями. Здатен на
реакцiю вiдповiдi iншого студента, опрацювати MaTepia,T
самостiйно, BMic пiлотрати реферат i захистlати його
найвахстивiшi положення.

D
Середнiй

piBeHb 3r5

Вiдповiдь i завданrrя вiдзначаrоться неповнотою виконаннrI
за консультацiею викJIадача.
Сryдент володiе MaTepia,ToM на початковому piBHi (значну

. частину матерiалу засвоюе на репродуктивному piBHi). З
доrrомогою викJIадача здатен вiдгворювапа логiку на}кових
fIоложень; мае фрагментарнi навиtIки в роботi з пiдlr1,.шrжом,
на}ковими джерелами; мае стiйкi навиtIки роботи з
конспектом, може саtrцостiйlrо оволодiти бЬшою частиною
навчального матерiалу. Може аналiзувати навчальний
матерiал, порiвнювати i робити висновки; вiдповiдь його
правильна, аJIе IIедостатньо осмислена

Е
початковий

piBeHb 3

Вiдповiдь i завда:lня вiдзначаються фрагментарнiстю
виконанIuI за консультацiею викладача або пiд його
керiвництвом.
Сryдекr володiе навчаJьним, MaTepiarroM, виrIвJIlIе здатrriстъ
елементz}рно викJIасти ду}д(у.
Сryдент володiе матерiалом на piBHi окрем}D( фрагментiв; з

доrrомогою викладача виконуе елементарнi завдання;
коIrгрлюе свою BiдtoBiд з декЬкох просгLD( речень;



здатнIЙ усно вiJтворити oкpeМi частини те\Iи: \1а€

фрагментарнi 1,.вrешlя про робот1 з Ha\.кoBo-\1eTo.]lгIHIд1

х Низький

оцiнка 3а ваконання iHduBidyallbHozo науково-dослidноzо завdання, завDань салпосmiйноi
робоmuв асmавля€упься з уражуваннял, mакuх парамеmрiв:

якiсними критерiяшrи оцiнюваr*rя виконшшя iндлвiд.чальних завдаrrь стчдентаlrли е:
7. П о вн опла в uкоп ання з авdанлtл :
о ýлементарfiа;
. Фрirгментарна;
о f{овIIа;
о f{еповЕа.
2. йвень callao сплiйносmi спуdенrпа
о гriд KepiBr*rцIBoM викJIадача;
. консультацiя викJIадача;
о сал,tостiйно.
3. СфОрwованiсmь навчалtьно-iнформацiйнtlх улwiпь фоботи з пiдручlтиком, володiння рiзнrапли
Способаrчrи читчlння, скJI4дЕIншI Iшану, рецензiй, конспекту, вмiння користуватися бiблiотекою,
сrrостереженIIя, експеримент тощо)
4. Сформованiсmь навча.лtьно-iнmелекmушrьнttх улtiнь (визначення поIIять, аналiз, синтез,
порiвнлrня, класифiкацiя, систематизаrдiя, узагa}JIьIIення, абстраryванЕя, вмiння вiдповiдати на
зzшитilfi{я, викоIцrвати творчi зilвдilншI тощо);
5. PiBeHb сформованосплi фаховIм Jwеmоduчнuх BMiHb (вмiння засmосовуваmа на пракmuцi
набуmi знання):
о низькиЙ - володiння умihнgм здiйснювати первинну обробку ЕzlвчttльноТ iнформацiТ без
подаJIьшого if шrа-пiзу; \.,.
. середнiй - умiння вибирати вiдомi способи дiй дrrя виконilнЕя фахових зztвдilнь;
. дос,fатнiй - застосовуе набугi зЕаIIня у стандартнIш прrжтиIIних ситуацiлr;
о високий - володiння умiнням творчо-пошуковоi дiяльностi.

.. Завдання вiдзначаеться повнотою виконання без

допомоги викладача.
. Визначае piBeHb поiнформованостi, потрiбний лля
прийняття рiшень. Вибирае iнформачiйнi джере,rа.
адекватнi цiлi проекту.
. Користусться широким арсеналом засобiв доказ},свосi
д)мки. вирiшус складнi проблемнi завдання метоJичного
характеру; схильний до системно-наукового ана-riзr, та
прогноз\вання педагогiчних явиIц; 1Mic ставити та

ати

та навички

7

Вiдповiдь i завдання вiдзначаються фрагментарнiстю
виконання пiд керiвництвом викJIадача.
Теоретlтчний змiст курсу засвосно iЕютково, необхiлri
пракгиц{i умiттltя рботи не сформомнi, бi.ьшiсть
передбачеrпос навt{ruьною прграмою навчiuIы{I,D( завдань не
виконано.

За
шкалою
EcST

PiBeHb
навчальних
досягнень
студентiв

Оцiнка Критерii оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

А
Високий
piBeHb 5



в Високий
piBeHb

, Робить вIтсновк}{ i пpltl"irtac рiшення r -;::, - _..

невизначеностi. Bo--lo:ic rrtiHHяrtll твLlрчLr-гLа:-. _-: -- з; _

дiяльностi.
. Завдання - повнi. з .fеякIл\fи огрi_хаrtлi. BrrKoHaHi без
допомоги викладача.
. Планус iнформачiйний пош}f(: во.rо:iс способаlrrr
систематизацiI iнф ормацii;
. Використовуе загацьновiдомi доводи 1, в-rаснiй
арг}ъ{ентацiТ, здатен до самостiйного опрацювання
навчального матерiалу; виконус дослiдницькi завдання, €lJIe

потребуе консультацii викладача.
. Робить висновки i приймае рiшення у ситуацiТ
невизначеностi. Володiе уиiннями творчо-пошуковоi
дiялъностi.

415

с
Щостатнiй

piBeHb 4

. Завдання вiдзначаеться неповнотою виконання без
допомоги викJIадача.
. Iнтерпретуе отримаIIу iнформацiю у KoHTeKcTi своеi
дiяльностi. Критично стttвиться до отримаrrоi iнформацii;
наводить арг},NIенти
, Студент може зiставити, узагzUьнити, систематизувати
iнформацiю пiд керiвництвом викладача; вiльно застосовуе
вивчений матерiа.п у стандартIIrтх педагогiщIих ситуацiях.

D
Середнiй

piBeHb 315

. Завдання вiдзначаеться неповнотою виконання за
консультацiею викладача.
. Застосовус запропонований вчителем спосiб отримання
iнформачii з декiлькох джерел; мае фрагментарнi навички в

роботi з пiдруlником, на).ковими джерелами; мае стiйкi
навички роботи з конспектом.. Усвiдомлюе, якою
iнформачiсю з питання BiH володiе, а якою - Hi;
. Може анатiзувати навчаJ,Iьний MaTepia,T, порiвнювати i
робити висновки, може самостiйно оволодiти бiльшою
частиною навчаJIьного матерiалу.. Вибирас вiдомi способи дiй для виконання фахових
методичних завдань.

Е
початковий

piBeHb 3

...Завдання вiдзначаеться фрагментарнiстю виконання за
кофультацiею викладача або пiд його керiвництвом.. УiЬiдомлюе недостатнiй обсяг iнформацii. Застосовус
запропонований викладачем спосiб отримання iнформацiТ з
одного джерела; мае фрагментарнi уявлеЕня про робоry з
науковим джерелом.
.,Щемонструе розрлiння отриманоТ iнформацii.,Щемонструе
розумiння висновкiв з певного tIитання. Вiдсутнi
сформованi умiння та навички.
. Володiе 1мiнням здiйснювати первинну обробку
навчальноТ iнформацiТ без подальшого iT аналiзу.

Fх Низький
2

Завдалrня вiдзначаеться фрагментарнiстю виконаrrrrя пiд
керiвництвом викJIадача.
Необхiдri практи,*ri умiнlrя роботи не сформованi,
бiльшiсть передбачених нЕвчаJIьною прогр€}мою навчаJтьних
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