




Анотація

У процесі  вивчення дисципліни «Дистанційне навчання в системі  вищої філологічної
освіти»  розглянуто  особливостіформ навчання  в  закладах  вищої  освіти  (традиційні  форми
навчання;  форми навчання,  до  яких  уключено  елементи  дистанційного  навчання;  змішане
навчання  (blendedlearning);  чисте  ДН  (onlinelearning));  з’ясовано,  що  змішане  навчання  -
поєднання  технологій  навчання  за  допомогою гнучкого  підходу  до  освіти;  проаналізовано
комбінації  змішування  навчання  та  моделі  змішаного  навчання;  розмежовано  поняття
«дистанційна  освіта»  та  «дистанційне  навчання»;  визначено  дистанційне  навчання  як
цілеспрямований  процес  інтерактивної  (ділової),  асинхронної  й  синхронної  взаємодії
викладача  й  студентів  та  визначено  його  ознаки,  принципи  й  різновиди,  моделі;
сформульовано режими впровадження моделей дистанційного навчання й провідні завдання;
досліджено інформаційно-освітні  ресурси  дистанційного  навчання  (компонент  створення
навчального  курсу;  компонент  адміністрування  дистанційного  навчання;  компонент
спілкування й комунікації;  система тестування компетентностей) та технологію проведення
on-line занять; окреслено особливості інформаційно-комунікаційного супроводу мовознавчих
дисциплін;  схарактеризовано  систему  засобів  дистанційного  навчання  (усемережеві  –
електронна  пошта,  «дошка  оголошень»,  Інтернет,  аудіо-  й  відео-конференції  шляхом
радіомовлення, телеграф, телефон, супутниковий зв’язок чи Mosaic, ICQ, активні канали для
підписки  на  Web-сайти  та  навчальні  –  комп’ютерні  системи  навчального  призначення,
комп’ютерні навчальні програми) й переваги використання електронного підручника в системі
вивчення  дисциплін  лінгвістичного  циклу;  розкрито  проблеми формування  компетентності
студента з мовознавчої дисципліни в процесі дистанційного навчання.

Ключові  слова:змішані  форми  навчання,  дистанційна  освіта,  дистанційне  навчання,
ознаки, принципи й різновиди, моделі дистанційного навчання, інформаційно-освітні ресурси
дистанційного навчання, електронний підручник, компетентність.

Summary
In  the  process  of  studying  the  discipline  "Distance  learning  in  the  system  of  higher

philological  education"  the  peculiarities  of  forms  of  education  in  higher  education  institutions
(traditional  forms of education; forms of education,  which include elements of distance learning;
blended  learning;  online  learning)  are  considered.  It  is  clarified  that  blended  learning  is  a
combination of learning technologies through a flexible approach to education. The combinations of
blending learning and blended learning models are analyzed. The concepts of "distance education"
and "distance learning" are distinguished. The distance learning is defined as a purposeful process of
interactive (business), asynchronous and synchronous interaction of a teacher and students and its
features,  principles,  varieties  and models are defined.   The modes of implementation of distance
learning models are formulated. The information and educational resources of distance learning (the
component  of  training  course  creation;  the  distance  learning  administration  component;  the
communication component; the competence testing system) and the technology of conducting on-line
classes are studied. The features of information and communication support of linguistic disciplines
are outlined The system of distance learning (network - e-mail, "bulletin board", Internet, audio and
video  conferences  by  radio,  telegraph,  telephone,  satellite  or  Mosaic,  ICQ,  active  channels  for
subscribing to Web-sites and training - computer systems for educational purposes, computer training
programs) and the advantages of using an electronic textbook in the system of studying disciplines of
the linguistic cycle are characterized.  The problems of formation of the student’s competence on
linguistic discipline in the course of distance learning are given.

Key  words: mixed  forms  of  learning,  distance  education,  distance  learning,  features,
principles  and  varieties,  models  of  distance  learning,  information  and  educational  resources  of
distance learning, electronic textbook, competence.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань 01 Освіта /

Педагогіка
Нормативна

Індивідуальне науково-дослідне завдання
–  проєкт  «Моя  інформаційно-
комунікаційна  грамотність»,  елемент
електронного підручника.

Спеціальність: 014.01
Середня освіта (Українська

мова і література) 

Семестр

Загальна кількість годин – 120
1-й, 3-й

Лекції
Тижневих годин для денної форми
навчання: 8
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 4 Ступінь:

магістра

10 год.
Практичні, семінарські

16 год.

http://moodle.mdu.edu.ua/my/

Самостійна робота
94 год.

Вид контролю: залік /екзамен

Мова навчання – українська 
Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  та  індивідуальної
роботи  становить:  для  денної  форми  навчання  –  26  год.  –  аудиторні  заняття,  94  год.  –
самостійна робота (22%/78%).

Заочна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань 01 Освіта /

Педагогіка
Нормативна

Індивідуальне науково-дослідне завдання
– проєкт «Моя інформаційно-
комунікаційна грамотність», елемент 
електронного підручника

Спеціальність: 014.01
Середня освіта (Українська

мова і література) 

Семестр

Загальна кількість годин – 120
1-й

Лекції

http://moodle.mdu.edu.ua/my/
Ступінь:
магістра

4 год.
Практичні, семінарські

6 год.
Самостійна робота

110 год.
Вид контролю: екзамен

Мова навчання – українська 
Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  та  індивідуальної
роботи  становить:  для  денної  форми  навчання  –  12  год.  –  аудиторні  заняття,  110  год.  –
самостійна робота (10%/90%).



2.Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета  курсу:  ознайомити  студентів  із  формами  організації  навчальної  діяльності  в

закладах  вищої  освіти,  особливостями  організації  та  впровадження  системи  дистанційного
навчання у процесі вивчення дисциплін лінгвістичного циклу.

Завдання  курсу:  підготувати  майбутніх  викладачів  мовознавчих  дисциплін  до
педагогічної діяльності в умовах адаптації вищої освіти в Україні до Європейської системи;
опанувати  технологію дистанційного  навчання  в  закладах  вищої  освіти;  засвоїти  методику
організації  та  проведення  on-line занять;  особливості  формування  інформаційно-
комунікаційного супроводу мовознавчих дисциплін сучасного викладача; з’ясувати вимоги до
електронного  підручника;  навчити  створювати  завдання  (тестовий  контроль)  з  метою
перевірки  рівня  засвоєння  знань  студентів;  формувати  вміння  правильно  контролювати  та
оцінювати знання, вміння та навички студентів, отримані в процесі організації дистанційного
навчання.

Передумови  для  вивчення  дисципліни:  курс  тісно  пов’язаний  з  інформаційно-
комунікаційними технологіями в освіті, методикою навчання фахових дисциплін у вищих та
спеціальних закладах освіти, педагогікою.

Навчальна дисципліна складається з 4-ох кредитів.
Програмні результати навчання:
ПРН 6. Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової інформації,

отриманої  з  різних  джерел:  спеціалізованої  літератури,  ЗМІ,  перспективного  педагогічного
досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх застосування в навчанні й
науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного підвищення рівня ІКТ-готовності
студентів та її постійного оновлення у професійній діяльності.

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ПРН 8. Володіння різноплановими методами й способами перевірки знань із української

мови і літератури.
1.3.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими

компетентностями: 
І. Загальнопредметні:
ЗК  4.  Знання  наукових  основ  методики  навчання  фахових  дисциплін  у  вищих  та

спеціальних навчальних закладах.
ІІ. Фахові:
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін.
ФК  3.  Використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій  під  час

організації  навчально-виховного  процесу  в  закладах  середньої  освіти  і  ЗВО,  зокрема  для
мотивації,  оптимізації,  інтенсифікації  навчальної  діяльності  та  контролю  навченості,
розв’язання завдань підготовки звітів,  підвищення кваліфікації  й залучення до навчального
процесу всіх зацікавлених осіб.

ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні  технології  в процесі  навчання української
мови та літератури.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
Тема 1. Форми навчання в закладах вищої освіти (традиційні форми навчання; форми

навчання,  до  яких  уключено  елементи  дистанційного  навчання;  змішане  навчання
(blendedlearning);  чисте  ДН  (onlinelearning)).  Змішане  навчання  як  поєднання  технологій
навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти. Комбінації змішування навчання. Моделі
змішаного навчання. 

Тема  2. Дистанційна  освіта  та  дистанційне  навчання.  Дистанційне  навчання  як
цілеспрямований  процес  інтерактивної  (ділової),  асинхронної  й  синхронної  взаємодії
викладача й студентів.  Ознаки дистанційного навчання. Принципи дистанційного навчання.
Різновиди дистанційного навчання. Завдання впровадження дистанційного навчання в систему



ЗВО.  Моделі  дистанційного  навчання.  Режими  упровадження  моделей  дистанційного
навчання.

Кредит 2.Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
Тема 3. Інформаційно-освітні  ресурси  дистанційного  навчання  (компонент  створення

навчального  курсу;  компонент  адміністрування  дистанційного  навчання;  компонент
спілкування й комунікації; система тестування компетентностей).

Тема 4. Технологія проведення  on-line занять.  Інформаційно-комунікаційний супровід
мовознавчих дисциплін сучасного викладача.

Кредит 3.Засоби дистанційного навчання.
Тема  5. Засоби  дистанційного  навчання  (усемережеві  –  електронна  пошта,  «дошка

оголошень», Інтернет, аудіо- й відео-конференції шляхом радіомовлення, телеграф, телефон,
супутниковий зв’язок чи Mosaic, ICQ, активні канали для підписки на Web-сайти та навчальні
–  комп’ютерні  системи  навчального  призначення,  комп’ютерні  навчальні  програми.
Дистанційний навчальний комплекс.

Тема  6. Електронний  підручник.  Переваги  використання  електронного  підручника  в
системі  вивчення  дисциплін  лінгвістичного  циклу.  Гіпертекстова  основа  побудови
підручників із дисциплін лінгвістичного циклу.

Кредит  4.  Компетентність  студента  з  мовознавчої  дисципліни  в  процесі
дистанційного навчання.

Тема 7. Якість отримання знань у дистанційному режимі навчання. Оцінювання рівня
компетентності студента з мовознавчих дисциплін. Тестовий контроль якості знань студентів.

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин

Усьо-

го

у тому числі

л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
Тема 1. Форми навчання в закладах вищої освіти
(традиційні  форми  навчання;  форми  навчання,
до  яких  уключено  елементи  дистанційного
навчання;  змішане  навчання  (blendedlearning);
чисте ДН (onlinelearning)). Змішане навчання як
поєднання  технологій  навчання  за  допомогою
гнучкого  підходу  до  освіти.  Комбінації
змішування  навчання.  Моделі  змішаного
навчання. 

14 2 2 11

Тема  2. Дистанційна  освіта  та  дистанційне
навчання.  Дистанційне  навчання  як
цілеспрямований процес інтерактивної (ділової),
асинхронної й синхронної взаємодії викладача й
студентів.  Ознаки  дистанційного  навчання.
Принципи  дистанційного  навчання.  Різновиди
дистанційного навчання. Завдання впровадження
дистанційного навчання в систему ЗВО. Моделі
дистанційного навчання.  Режими упровадження
моделей дистанційного навчання.

16 2 2 2 11

Усього: 30 4 4 2 22

Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
Тема  3. Інформаційно-освітні  ресурси 15 1 4 10



дистанційного  навчання  (компонент  створення
навчального  курсу;  компонент  адміністрування
дистанційного навчання; компонент спілкування
й  комунікації;  система  тестування
компетентностей).  Дистанційний  навчальний
комплекс.
Тема  4. Технологія  проведення  on-line занять.
Інформаційно-комунікаційний  супровід
мовознавчих дисциплін сучасного викладача.

15 1 2 12

Усього: 30 2 6 22

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
Тема  5. Засоби  дистанційного  навчання
(усемережеві  –  електронна  пошта,  «дошка
оголошень», Інтернет, аудіо- й відео-конференції
шляхом  радіомовлення,  телеграф,  телефон,
супутниковий  зв’язок  чи  Mosaic,  ICQ,  активні
канали для підписки на Web-сайти та навчальні –
комп’ютерні  системи навчального призначення,
комп’ютерні навчальні програми. 

15 2 2 11

Тема  6. Електронний  підручник.  Переваги
використання  електронного  підручника  в
системі  вивчення  дисциплін  лінгвістичного
циклу.  Гіпертекстова  основа  побудови
підручників із дисциплін лінгвістичного циклу.

15 2 2 11

Усього: 30 4 4 22

Кредит 4. Компетентність студента з мовознавчої дисципліни у процесі дистанційного
навчання.
Тема 7. Якість отримання знань у дистанційному
режимі  навчання.  Оцінювання  рівня
компетентності  студента  з  мовознавчої
дисципліни.  Тестовий  контроль  якості  знань
студентів.

30 2 28

Усього: 30 2 28

Усього годин: 210 10 16 94

Заочна форма навчання
Назви кредитів і тем Кількість годин

Усьо-

го

у тому числі

л п лаб. інд. ср

1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
Тема 1. Форми навчання в закладах вищої освіти
(традиційні  форми  навчання;  форми  навчання,
до  яких  уключено  елементи  дистанційного
навчання;  змішане  навчання  (blendedlearning);
чисте ДН (onlinelearning)). Змішане навчання як
поєднання  технологій  навчання  за  допомогою
гнучкого  підходу  до  освіти.  Комбінації
змішування  навчання.  Моделі  змішаного

14 1 13



навчання. 
Тема  2. Дистанційна  освіта  та  дистанційне
навчання.  Дистанційне  навчання  як
цілеспрямований процес інтерактивної (ділової),
асинхронної й синхронної взаємодії викладача й
студентів.  Ознаки  дистанційного  навчання.
Принципи  дистанційного  навчання.  Різновиди
дистанційного навчання. Завдання впровадження
дистанційного навчання в систему ЗВО. Моделі
дистанційного навчання.  Режими упровадження
моделей дистанційного навчання.

16 1 2 13

Усього: 30 2 2 26

Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
Тема  3. Інформаційно-освітні  ресурси
дистанційного  навчання  (компонент  створення
навчального  курсу;  компонент  адміністрування
дистанційного навчання; компонент спілкування
й  комунікації;  система  тестування
компетентностей).  Дистанційний  навчальний
комплекс.

15 1 14

Тема  4. Технологія  проведення  on-line занять.
Інформаційно-комунікаційний  супровід
мовознавчих дисциплін сучасного викладача.

15 1 14

Усього: 30 2 28

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
Тема  5. Засоби  дистанційного  навчання
(усемережеві  –  електронна  пошта,  «дошка
оголошень», Інтернет, аудіо- й відео-конференції
шляхом  радіомовлення,  телеграф,  телефон,
супутниковий  зв’язок  чи  Mosaic,  ICQ,  активні
канали для підписки на Web-сайти та навчальні –
комп’ютерні  системи навчального призначення,
комп’ютерні навчальні програми. 

15 1 1 13

Тема  6. Електронний  підручник.  Переваги
використання  електронного  підручника  в
системі  вивчення  дисциплін  лінгвістичного
циклу.  Гіпертекстова  основа  побудови
підручників із дисциплін лінгвістичного циклу.

15 1 1 13

Усього: 30 2 2 26

Кредит 4. Компетентність студента з мовознавчої дисципліни у процесі дистанційного
навчання.
Тема 7. Якість отримання знань у дистанційному
режимі  навчання.  Оцінювання  рівня
компетентності  студента  з  мовознавчої
дисципліни.  Тестовий  контроль  якості  знань
студентів.

30 30

Усього: 30 30

Усього годин: 210 4 6 110



4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
1. Тема 1. Форми навчання в закладах вищої освіти. Змішане навчання. 2
2. Тема 2. Дистанційна освіта та дистанційне навчання. 2

Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
3. Тема 3. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. 1
4. Тема 4. Технологія проведення on-line занять. 1

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
5. Тема 5.Усемережеві та навчальні засоби навчання. 2
6. Тема 6. Електронний підручник. 2

Всього: 10
Заочна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
1. Тема 2. Дистанційна освіта та дистанційне навчання. 2

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
5. Тема 5.Усемережеві та навчальні засоби навчання. 1
6. Тема 6. Електронний підручник. 1

Всього: 4
5. Теми практичних занять

Денна форма навчання
№ п/п Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
1. Тема 1. Форми навчання в закладах вищої освіти. Змішане навчання. 2
2. Тема 2. Дистанційна освіта та дистанційне навчання. 2

Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
3. Тема 3. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. 4
4. Тема 4. Технологія проведення on-line занять. 2

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
5. Тема 5.Усемережеві та навчальні засоби навчання. 2
6. Тема 6. Електронний підручник. 2

Кредит 4. Компетентність студента з мовознавчої дисципліни у процесі дистанційного
навчання

7. Тема  6. Якість  отримання  знань  у  дистанційному  режимі  навчання.
Оцінювання  рівня  компетентності  студента  з  мовознавчої  дисципліни.
Тестовий контроль якості знань студентів.

2

Всього: 16
Заочна форма навчання

№ п/п Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
1. Тема 2. Дистанційна освіта та дистанційне навчання. 2

Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.



2. Тема 3. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. 1
3. Тема 4. Технологія проведення on-line занять. 1

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
4. Тема 5.Усемережеві та навчальні засоби навчання. 1
5. Тема 6. Електронний підручник. 1

Всього: 6
                                                   6. Самостійна робота

Денна форма навчання
№ п/

п
Назва теми Кіль-

кість
год.

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
1. Тема  1.  Укласти  бібліографію  до  теми.  Проаналізувати  статтю,  в  якій

розкрито  проблеми  впровадження  змішаного  навчання  в  систему  вищої
освіти. Укласти порівняльну таблицю визначення форм роботи в дидактиці
та лінгводидактиці. 

11

2. Тема  2.Укласти  бібліографію  до  теми.  Проаналізувати  статтю,  в  якій
розкрито  проблеми  впровадження  змішаного  навчання  в  систему  вищої
освіти.  Запропонувати  порівняльну  таблицю  визначення  понять
«дистанційна освіта» та «дистанційне навчання». Сформулювати переваги
дистанційного навчання в сучасному світі загалом та в Україні зокрема. 

11

Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.

3. Тема  3.Укласти  бібліографію  до  теми.  Розпочати  роботу  над  проектом
«Моя інформаційно-комунікаційна грамотність», створивши дистанційний
навчальний комплекс до однієї із дисциплін лінгвістичного циклу.

10

4. Тема 4.Підготувати матеріали до  on-lineзаняття. Провести його в системі
ZOOM).Запропонувати  різні  види  презентацій.Підготувати  аналіз
проведеного заняття одногрупника.

12

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
5. Тема 5.Організувати та провести відео-конференцію, на якій виступити з

повідомленням «Як карантин змінив моє життя». Виступ супроводжувати
презентаціями, схемами, хмарами слів, світлинами тощо.

11

6. Тема 6.Створити елемент електронного підручника та презентувати його. 11
Кредит 4. Компетентність студента з мовознавчої дисципліни у процесі дистанційного 
навчання.

6. Тема  7.Розробити  тестовий  матеріал  до  мовознавчої  дисциплін,
використавши різні види тестів.

28

Всього: 94
Заочна форма навчання

№ п/
п

Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1. Дистанційне навчання в системі змішаного навчання.
1. Тема  1.  Укласти  бібліографію  до  теми.  Проаналізувати  статтю,  в  якій

розкрито  проблеми  впровадження  змішаного  навчання  в  систему  вищої
освіти. Укласти порівняльну таблицю визначення форм роботи в дидактиці
та лінгводидактиці. 

13

2. Тема  2.Укласти  бібліографію  до  теми.  Проаналізувати  статтю,  в  якій
розкрито  проблеми  впровадження  змішаного  навчання  в  систему  вищої
освіти.  Запропонувати  порівняльну  таблицю  визначення  понять
«дистанційна освіта» та «дистанційне навчання». Сформулювати переваги

13



дистанційного навчання в сучасному світі загалом та в Україні зокрема. 
Кредит 2. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.

3. Тема  3.Укласти  бібліографію  до  теми.  Розпочати  роботу  над  проєктом
«Моя інформаційно-комунікаційна грамотність», створивши дистанційний
навчальний комплекс до однієї із дисциплін лінгвістичного циклу.

14

4. Тема 4.Підготувати матеріали до  on-lineзаняття. Провести його в системі
ZOOM.Запропонувати  різні  види  презентацій.Підготувати  аналіз
проведеного заняття одногрупника.

14

Кредит 3. Засоби дистанційного навчання.
5. Тема 5.Організувати та провести відео-конференцію, на якій виступити з

повідомленням «Як карантин змінив моє життя». Виступ супроводжувати
презентаціями, схемами, хмарами слів, світлинами тощо.

13

6. Тема 6.Створити елемент електронного підручника та презентувати його. 13
Кредит 4. Компетентність студента з мовознавчої дисципліни у процесі дистанційного 
навчання.

6. Тема  7.Розробити  тестовий  матеріал  до  мовознавчої  дисциплін,
використавши різні види тестів.

30

Всього: 110
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

1. Проєкт «Моя інформаційно-комунікаційна грамотність».
2. Розробка елемента електронного підручника.

8. 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  й  засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання
практичних  робіт,  уміння  самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання  конспекту
рекомендованої  літератури,  реферування  наукової  статті,  здатності  публічно  чи  письмово
представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно за умови, якщо  відповідь повна, вичерпна,  насичена

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним
нормам.  У  ході  відповіді  студент  розкриває  питання,  передбачені  для  самостійного
опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу..

Студенту  виставляється  дуже  добре,  якщо  відповідь  повна,  вичерпна,  насичена
термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним
нормам.  У  ході  відповіді  студент  розкриває  питання,  передбачені  для  самостійного



опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді
наявні незначні мовленнєві огріхи.

Студенту виставляється добре, відповідьзмістовна, однак неповна, репліки недостатньо
вдалі,  оскільки  не  враховують  належним  чином  використання  термінологічної  лексики;
порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;  надається  перевага  невербальній
комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи..

Студенту  виставляється  достатньо,  якщо  відповідь  змістовна,  однак  неповна,  репліки
недостатньо  вдалі,  оскільки не  враховують належним чином використання  термінологічної
лексики;  порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;  надається  перевага
невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.

Студенту  виставляється  задовільно,  якщо він  бере  участь  в  обговоренні  теоретичних
питань  практичного  заняття,  проте,  відповіді  є  недостатніми  за  обсягом  (до  5-6  реплік),
елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.

Кількість балів у кінці  семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити),
тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні

бали/сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 50 400/100

50 50 40 60 30 70 50
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

9. Засоби дігностики
Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів  навчання  є:

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема
реферування статей), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.

10. 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.).

11. Рекомендована література
Базова

1. Державнанаціональнапрограма  «Освіта»  («Україна  ХХІ  століття»).  URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018).

2. Державнапрограма  «Вчитель».  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018).

3. Державний  стандарт  вищоїосвіти.  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018).

4. Дороз В. Д. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. пос. К.: Центр
учбової літератури, 2008. 176 с.

5. Загальноєвропейські рекомендації  з мовної освіти: вивчення викладання, оцінювання /
наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с.

6. Закон  України  «Про  вищуосвіту»  URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
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