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Анотація 

Навчальна дисципліна «Методика викладання іноземних мов у профільній школі» 

розрахована на 6 кредитів з метою формування в студентів систематичних знань з 

методики викладання фахових дисциплін у профільній школі, зокрема англійської мови. 

Ключові моменти, які висвітлюються під час курсу, – це узагальнення 

накопиченого у вітчизняній та зарубіжній методиці досвіду викладання англійської мови, 

аналіз ключових теоретичних питань, які висуває практика викладання англійської мови в 

сучасних закладах вищої освіти. При вивченні курсу увага акцентується на ставленні до 

викладання; підходах до навчання; особистісних якостях викладача, необхідних при 

роботі з різними рівнями підготовки студентів, які вивчають іноземну мову; внутрішніх та 

зовнішніх факторах у навчанні мови; вимогах до організації програми формування 

компетенцій студентів; виборі аудиторної діяльності з урахуванням особливостей 

студентів різних років навчання.  

При написанні програми було враховано зв'язок предмету «Методика викладання 

фахових дисциплін у закладі вищої освіти» з іншими дисциплінами, які вивчаються в 

університеті, а саме: дидактикою, педагогікою, психологією, лінгвістикою, методикою 

викладання іноземної мови. 

     Ключові слова: засвоєння ІМ, методи та підходи, формування компетенцій, ставлення 

до навчання, підходи до навчання, внутрішні та зовнішні фактори, навчальний план. 

 

 

 

Summary 

 

The course “Methods of teaching the professional disciplines at professional school” 

designed for 6 credits in order to form students' systematic knowledge of the methods of teaching 

professional disciplines in higher education institutions, including English. 

The key points that are covered during the course are analysis of key theoretical issues 

raised by the practice of teaching English in modern higher education institutions and a 

generalization of the experience gained in domestic and foreign methods of teaching English. 

When studying the course, attention is focused on the attitude to teaching; approaches to 

learning; personal qualities of the teacher, necessary when working with different levels of 

training of students studying a foreign language; internal and external factors in language 

learning; requirements for the organization of the program of formation of competencies of 

students; the choice of classroom activities taking into account the characteristics of students of 

different years of study. 

The course has close links with other disciplines studied at the university, namely: 

didactics, pedagogy, psychology, linguistics, methods of teaching a foreign language. 

     Key words: FL acquisition, methods and approaches, forming of the competences, attitude to 

teaching, approaches to teaching, internal and external factors, syllabus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Обов’язкова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання  - Підготовка презентації 

проектної роботи з обраної 

наукової теми. 

Спеціальність: 

014 Середня освіта 

Предметна спеціальність: 

014.02  Середня освіта. 

(Мова і література 

(англійська)) 

спеціалізація: 014.021 Англійська 

мова і література 

ОП: «Англійська мова і література» 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних –  

самостійної роботи студента –  

Ступінь: 

магістра 

10 - 

Практичні, семінарські 

20 - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – англійська. 

Примітка Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 140 год. – самостійна робота 

(22%/78%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –3 
Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Обов’язкова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання  - Підготовка презентації 

проектної роботи з обраної 

наукової теми. 

Спеціальність: 

014 Середня освіта 

Предметна спеціальність: 

014.02  Середня освіта. 

(Мова і література 

(англійська)) 

спеціалізація: 014.021 Англійська 

мова і література 

ОП: «Англійська мова і література» 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

2-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних –  

самостійної роботи студента –  

Ступінь: 

магістра 

2 - 

Практичні, семінарські 

4 - 

Самостійна робота 

84 год. - 

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – англійська. 

Примітка Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 22 год. – аудиторні заняття, 158 год. – самостійна робота 

(38%/62%). 

. 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу є: дати слухачам уявлення про методику викладання фахових дисциплін 

як про наукову дисципліну педагогічного напряму, підготувати їх до самостійної 

викладацької діяльності на основі отриманих теоретичних і практичних відомостей та 

положень педагогічної науки.  

 
Основними завданнями курсу є: підготовка студентів до практичної навчально-

виховної взаємодії зі студентами, забезпечення проекції психолого-педагогічних знань в 

сферу методики роботи зі студентами вищих навчальних закладів; допомога майбутньому 

викладачеві в оволодінні механізмами технології організації навчання у вищій школі, 

актуалізація й розвиток професійних умінь та навичок. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із теоретичними 

проблемами педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, а також із 

лінгвістичними дисциплінами, які студент засвоїв під час навчання на освітньому рівні 

«бакалавр». 

Навчальна дисципліна вивчається протягом 2 семестру та складається з  3 кредитів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН):  

ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.  

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження. 

ПРН 4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня.  

ПРН 8 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН 11 Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності 

ПРН 12 Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи 

методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.  

ПРН 13 Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність. 

 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

 

І. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 2 Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5 Здатність працювати в команді та автономно.  



ЗК 6 Володіння технологією практичної діяльності, знаннями принципів професійної 

діяльності викладача  

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 11 Здатність проведення мікродосліджень на належному рівні  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

ІІ. Фахові компетентності (ФК):  

ФК 2 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

педагогічної науки.  

ФК 3 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.   

ФК 4 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі освіти, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій.  

ФК 5 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної спеціалізації для 

вирішення професійних завдань.  

ФК 6 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

досліджень.  

ФК 8 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 

ФК 9 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

ФК 10 Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проекти та 

інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

ФК 11 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти та розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

ФК 12 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Кредит 1. Теоретичні засади методики викладання у профільній школі.  

Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін як навчальна дисципліна. Зміст та 

структура курсу. Сутність та структура процесу навчання. Особливості процесів 

викладання та учіння.  

Тема 2. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу Характеристика навчально-

пізнавальної діяльності профільної школи. Мотиви учіння студентів Джерела педагогіки.  

Основні функції педагогічної науки: теоретична, конструктивно-технологічна, 

прогностична. .  

Тема 3. Сучасні педагогічні підходи до навчання. Особливості особистісно орієнтованих 

технологій профільної школи.  

Тема 4. Інформаційні технології навчання. Особливості технологій дистанційного 

навчання. Технології дослідницького (евристичного) навчання.  

Кредит 2. Система організації праці викладача фахових дисциплін. Організація 

освітнього процесу щодо викладання фахових дисциплін. 

 



Тема 5. Планування та організація особистої діяльності викладача фахових дисциплін. 

Етапи підготовки викладача до освітнього процесу – річне планування тем лекцій та 

практичних, семінарських занять.  

Тема 6. Самоосвіта та робота із засвоєння передового педагогічного досвіду. Науково-

методична робота викладача фахових дисциплін. Основи техніки саморегуляції в 

професійній діяльності педагога. 

Тема 7. Методики підготовки і проведення теоретичних (аудиторних) занять з дошкільної 

освіти в умовах профільної школи. Поняття і види навчальних лекцій у навчально-

методичній літературі. Покликання лекції. Роль лекції в організації навчальної діяльності 

студентів. Загальні методичні основи підготовки і читання лекції. Особливості методики 

читання лекцій з фахових дисциплін дисциплін освітньо-професійних програм. Методичні 

основи проведення семінарського заняття.  

Тема 8. Організація самостійної роботи в процесі вивчення дисциплін з організації 

філологічної освіти. Самостійна робота студентів, її сутність і значення. Цілі самостійної 

роботи студентів та основні принципи її організації. 

Кредит 3. Форми контролю в процесі навчання фахових дисциплін у вищій школі. 

Методика навчально-виховної роботи у вищій школі. Аспекти професійної 

майстерності викладача  

Тема 9. Семестровий контроль. Форми організації перевірки знань студентів: а) 

індивідуальна перевірка; б) фронтальна перевірка; в) самоконтроль. Методичні 

особливості підготовки завдань для стандартизованого контролю. 

Тема 10. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання. 

Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та національною системою 

Державна атестація студентів освітніх ступенів бакалавра та магістра. 

Тема 11. Стилі педагогічного спілкування в процесі освітньої діяльності у вищій школі 

Тема 12. Педагогічна майстерність викладача профільної школи. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усьог

о 

у тому числі 

л п лаб с/р 

2 семестр 

 

Змістовний модуль 1 

Кредит 1.  Теоретичні засади методики викладання у профільній школі. 

Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін як 

навчальна дисципліна. Зміст та структура курсу. Сутність 

та структура процесу навчання. Особливості процесів 

викладання та учіння.  

16 2 4  10 

Тема 2. Структура діяльності суб’єктів навчального 

процесу Характеристика навчально-пізнавальної 

діяльності профільної школи. Мотиви учіння студентів 

Джерела педагогіки. Основні функції педагогічної науки: 

теоретична, конструктивно-технологічна, прогностична.  

14 2 2  10 

Разом за кредит: 30 4 8  20 

Кредит 2. Сучасні підходи та технології до викладання у профільній школі. 

Тема 3. Сучасні педагогічні підходи до навчання. 

Особливості особистісно орієнтованих технологій 

профільної школи. 

16 2 4  10 



Тема 4. Інформаційні технології навчання. Особливості 

технологій дистанційного навчання. Технології 

дослідницького (евристичного) навчання. 

14  4  10 

Разом за кредит: 30 2 8  20 

Кредит 3. Система організації праці викладача фахових дисциплін. 

Тема 5. Планування та організація особистої діяльності 

викладача фахових дисциплін. Етапи підготовки 

викладача до освітнього процесу – річне планування тем 

лекцій та практичних, семінарських занять.  

16 2 4  10 

Тема 6. Самоосвіта та робота із засвоєння передового 

педагогічного досвіду. Науково-методична робота 

викладача фахових дисциплін. Основи техніки 

саморегуляції в професійній діяльності педагога. 

14 2 2  10 

Разом за кредит: 30 4 6  20 

Разом за семестр 90 10 20  60 

 

Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усьог

о 

у тому числі 

л п лаб с/р 

2 семестр 

 

Кредит 1.  Теоретичні засади методики викладання у вищій школі. 

Тема 1. Методика викладання фахових дисциплін як 

навчальна дисципліна. Зміст та структура курсу. Сутність 

та структура процесу навчання. Особливості процесів 

викладання та учіння.  

16 2   14 

Тема 2. Структура діяльності суб’єктів навчального 

процесу Характеристика навчально-пізнавальної 

діяльності профільної школи. Мотиви учіння студентів 

Джерела педагогіки.  

Основні функції педагогічної науки: теоретична, 

конструктивно-технологічна, прогностична.  

14    14 

Разом за кредит: 30 2   28 

Кредит 2. Сучасні підходи та технології до викладання у вищій школі. 

Тема 3. Сучасні педагогічні підходи до навчання. 

Особливості особистісно орієнтованих технологій 

профільної школи 

16  2  14 

Тема 4. Інформаційні технології навчання. Особливості 

технологій дистанційного навчання. Технології 

дослідницького (евристичного) навчання. 

14    14 

Разом за кредит: 30  2  28 

Кредит 3. Система організації праці викладача фахових дисциплін. 

Тема 5. Планування та організація особистої діяльності 

викладача фахових дисциплін. Етапи підготовки 

викладача до освітнього процесу – річне планування тем 

лекцій та практичних, семінарських занять.  

16  2  14 

Тема 6. Самоосвіта та робота із засвоєння передового 

педагогічного досвіду. Науково-методична робота 

викладача фахових дисциплін. Основи техніки 

14    14 



саморегуляції в професійній діяльності педагога. 

Разом за кредит: 30  2  28 

Разом за дисципліну: 90 2 4  84 

 

5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

2 семестр 

Кредит 1.  Теоретичні засади методики викладання у профільній школі. 

1 Методика викладання фахових дисциплін як навчальна дисципліна. 

Зміст та структура курсу. 

2 

2 Структура діяльності суб’єктів навчального процесу Характеристика 

навчально-пізнавальної діяльності профільної школи. Семестровий 

контроль. Форми організації перевірки знань студентів 

2 

Кредит 2. Система організації праці викладача фахових дисциплін. 

3 Планування та організація особистої діяльності викладача фахових 

дисциплін. Методики підготовки і проведення теоретичних 

(аудиторних) занять з англійської мови в умовах профільної школи. 

2 

4 Самостійна робота студентів, її сутність і значення. 2 

 Кредит 3. Форми контролю в процесі навчання фахових 

дисциплін у вищій школі. Методика навчальної роботи у 

профільній школі. 

Аспекти професійної майстерності викладача 

 

5 Інформаційні технології навчання. Педагогічна майстерність 

викладача профільної школи. 

2 

 Разом: 10 

 

Заочна форма навчання 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

2 семестр 

Змістовий модуль 1 

Кредит 1.  Теоретичні засади методики викладання у профільній школі. 

1 Планування та організація особистої діяльності викладача фахових 

дисциплін. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу 

Характеристика навчально-пізнавальної діяльності профільної 

школи.. 

2 

 Разом: 2 

 

 

6. Теми практичних/семінарських занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 2 семестр 

Змістовий модуль 1 

Кредит 1.   



1 
Особливості особистісно орієнтованих технологій профільної 

школи..  
2 

2 
Особливості технологій дистанційного навчання. Технології 

дослідницького (евристичного) навчання. 
2 

Кредит 2.  

3 
Етапи підготовки викладача до освітнього процесу – річне 

планування тем лекцій та практичних, семінарських занять.  
2 

4 
Науково-методична робота викладача фахових дисциплін. Основи 

техніки саморегуляції в професійній діяльності педагога. 
2 

5 

Поняття і види навчальних лекцій у навчально-методичній літературі. 

Роль лекції в організації навчальної діяльності студентів. Загальні 

методичні основи підготовки і читання лекції. 

2 

6 Методичні основи проведення семінарського заняття. 2 

Кредит 3.  

7 
Форми організації перевірки знань студентів: а) індивідуальна 

перевірка; б) фронтальна перевірка; в) самоконтроль. 
2 

8 Особливості технологій дистанційного навчання. 2 

9 
Стилі педагогічного спілкування в процесі освітньої діяльності у 

профільній школі 
2 

10 Педагогічна майстерність викладача профільної школи. 2 

 Разом за курс: 20 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 2 семестр 

Змістовий модуль 1 

                                                                Кредит 1.                                                            0 

Кредит 2.  

1 Особливості особистісно орієнтованих технологій профільної школи. 2 

 
Особливості технологій дистанційного навчання. Технології 

дослідницького (евристичного) навчання. 
 

Кредит 3.  

2 
Етапи підготовки викладача до освітнього процесу – річне 

планування тем лекцій та практичних, семінарських занять.  
2 

 
Науково-методична робота викладача фахових дисциплін. Основи 

техніки саморегуляції в професійній діяльності педагога. 
 

 Разом за курс: 4 

 

 

7. Самостійна  робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількіст

ь 

годин 

 V семестр  

 Кредит 1.  Особливості МНІМРЕ  

1 Есе за статтею з теми кредиту (до 250 слів). 10 

2 Підготовка презентації щодо характеристики навчально-пізнавальної 

діяльності коледжу МНУ ім. В.О.Сухомлинського. 

10 

 Разом за кредит: 20 



 Кредит 2. Навчання початківців  

3 Есе за статтею з теми кредиту (до 250 слів). 10 

4 Підготовка презентації «Форми організації перевірки знань студентів». 10 

 Разом за кредит: 20 

 Кредит 3. Навчання підлітків.  

5 Есе за статтею з теми кредиту (до 250 слів). 10 

6 Підготовка презентації «Планування та організація особистої діяльності 

викладача фахових дисциплін». 

10 

 Разом за кредит: 20 

 Рахом за курс 60 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількіст

ь 

годин 

 V семестр  

 Кредит 1.  Особливості МНІМРЕ  

1 Есе за статтею з теми кредиту (до 250 слів). 14 

2 Підготовка презентації щодо характеристики навчально-пізнавальної 

діяльності коледжу МНУ ім. В.О.Сухомлинського.. 

14 

 Разом за кредит: 28 

 Кредит 2. Навчання підлітків.  

5 Есе за статтею з теми кредиту (до 250 слів). 14 

6 Підготовка презентації «Планування та організація особистої діяльності 

викладача фахових дисциплін». 

14 

 Разом за кредит: 28 

 Кредит 3. Навчання дорослих.  

1 Есе за статтею з теми кредиту (до 250 слів). 15 

2 Підготовка презентації щодо організації самостійної роботи студентів. 15 

 Разом за кредит: 30 

 Рахом за курс 86 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

Презентація можливостей застосування однієї з обраних технологій навчання. 

Основне завдання цього виду діяльності – розвиток навичок самостійної роботи 

студента та вдосконалення навичок оцінювання актуальності намічених досліджень, 

формування мети і завдання дослідження, огляду аутентичної літератури з теми науково-

дослідної роботи, виконання дослідження, вміння виступати з доповідями на 

конференціях з даної навчальної дисципліни 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) обсяг презентації повинен бути в межах  10 хвилин; 

2) презентація має містити наочність (фотографії, слайд-шоу тощо); 

3) презентація має бути чітко побудованою, структурно послідовною; 

4) презентація має містити обґрунтовані висновки. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредиту. 

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент цілком володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час усних та 

письмових відповідей, всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Усі тестові 

завдання виконані без помилок. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів  і письмових 

відповідей, здебільшого розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Під час висвітлення деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускає окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Правильно виконав більшість тестових завдань. 

Студенту виставляється добре, якщо він загалом володіє навчальним матеріалом, 

викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, використовуючи при цьому необхідну 

літературу. Допускає при цьому окремі суттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно виконав дві треті тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент частково володіє навчальним 

матеріалом, виявляє базові знання. Під час усних та письмових відповідей викладає його 

фрагментарно, поверхово, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно виконав половину тестових 

завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно якщо він частково володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без обґрунтування та аргументації) 

викладає його під час усних та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

Правильно виконав меншість тестових завдань. 

 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

• змістовне наповнення 



• структура  

• логічність, послідовність викладення 

• наявність висновків 

 

Змістовий модуль 1 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

 

11. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

 

12. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 

мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 

навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.). 
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