
 

 



 

 



                  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

спеціальність, 

 рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 

01 Освіта/ Педагогіка Нормативна 

(за вибором) 
Спеціальність  

014 Середня освіта 

(українська мова та 

література) 

Спеціалізація: 

документознавство 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1  

самостійної роботи 

студента – 3 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год.; 4 год. 

Консультація 

 год.     год. 

Самостійна робота 

58 год. 78 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 55 %; 45 % 

для заочної форми навчання 15 %; 85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 



 

Програма нормативної дисципліни спрямована на поглиблення знань, умінь і 

навичок студентів із методики викладання української мови з урахуванням державних 

вимог щодо проведення  сучасного уроку мови. 

Мета навчальної дисципліни: забезпечити готовність майбутніх учителів до 

інноваційної діяльності в сучасному навчальному закладі; озброїти студентів 

знаннями сучасних технологій навчання; сформувати стійке переконання в 

необхідності вдосконалення педагогічної майстерності, критичного аналізу щодо 

використанні елементів інновацій у власній роботі, враховуючи умови ефективності 

педагогічних технологій; формувати навички й уміння розробляти конспекти уроків з 

урахуванням сучасних вимог щодо оновлення методичного та організаційного 

формату уроку, що сприятиме вдосконаленню здібностей студентів організовувати 

безпосередню творчу інтелектуальну діяльність учня або колективу з метою 

формування ключових компетентностей; добирати відповідно до мети уроку 

новаційні методи і форми навчання; сприяти вихованню та соціалізації особистості. 

Завдання навчальної дисципліни: 

теоретичні:  

 формувати в студентів уявлення про інноваційну діяльність і педагогічні 

технології; 

 сприяти засвоєнню знань студентами про різні види інноваційних педагогічних 

технологій зокрема системні, модульні та локальні; 

 спрямовувати студентів на оволодіння знаннями й уміннями застосовувати  

педагогічні технології,  різновиди їх, засоби для створення умов ефективної 

організації співпраці між суб’єктами навчання; 

практичні: 

 формувати в студентів уміння обирати зміст інтерактивної роботи з учнями 

відповідно до потреб та особистісних можливостей їх; 

 розвивати вміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з 

використанням інтелектуальних інструментів і механізмів самореалізації; 

 формувати вміння організовувати безпосередню діяльність учнів на уроці з 

урахуванням інтерактивної діяльності;  

 добирати відповідно до мети діяльності методи і форми роботи, спрямовані на 

виховання та соціалізацію особистості; 

 сприяти набуттю студентами навичок критичного аналізу відповідних 

педагогічних технологій з урахуванням ефективності витрат зусиль учителя та учнів 

для досягнення максимального результату; 

 формувати комунікативні навички групової й колективної діяльності,  вміння 

аналізувати й критично оцінювати позитивні та негативні моменти педагогічних 

технологій.  

Вивчення курсу ґрунтується на нових технологіях навчання й ураховує 

розвиток таких компетентностей: 

Загальних: 



 знання та розуміння предметної області, усвідомлення особливостей 

професійної діяльності; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Фахових: 

 здатність вільно володіти українською мовою, адекватно використовувати 

мовні ресурси, демонструвати сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі 

фахової і міжособистісної комунікації, володіти різними засобами мовної поведінки в 

різних комунікативних контекстах; 

 здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики 

управління інформацією та документообігом у будь-якій установі.  

Програмні результати навчання. У процесі вивчення навчальної дисципліни 

студенти повинні: 

 володіти елементами теоретичного й експериментального (пробного) 

дослідження в професійній сфері та методами їхньої реалізації; 

 знати основні функції й закони розвитку мови як суспільного явища, 

різнорівневу (системну) організацію української мови та її норми, особливості 

використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої 

літератури й сучасності; 

  мати творчо-критичне мислення, творчо використовує різні теорії й досвід 

(український, закордонний) у процесі розв’язання соціальних і професійних завдань; 

 знати структуру, властивості та ознаки документних потоків і масивів; методи 

їх аналізу та оцінки; методи і способи документування; системи документних 

комунікацій; класифікацію і типологізацію документів; характеристики документів на 

новітніх носіях інформації; 

 уміти працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема 

цифровими), знаходити, обробляти, систематизувати й застосовувати в професійній 

діяльності сучасну наукову інформацію, бібліографію, комп’ютерні технології; 

 володіти комунікативною компетентністю з української мови (лінгвістичний, 

соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських 

рекомендацій із мовної освіти), бути здатними вдосконалювати та підвищувати 

власний компетентнісний рівень; 

 ефективно спілкуватися в колективі, науково-навчальній, соціально-культурній 

та офіційно-ділових сферах; виступати перед аудиторією, брати участь у дискусіях, 

обстоювати власну думку (позицію), дотримуватися культури поведінки й 

мовленнєвого спілкування; 

 навчатися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності 

набуту під час навчання кваліфікацію.  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 90 годин або 3 кредити ECTS. 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Технологічний підхід до уроку української мови. «Педагогічна технологія» як 

складник освітньої технології. «Технологія навчання» у теорії і практиці сучасного 

уроку української мови. Відмінні ознаки технології та методики навчання. Етапи 

застосування педагогічних технологій. Технологічне конструювання процесу 

навчання. Функції та основні складники технології уроку української мови.  

Моделювання як структурний елемент проектування сучасного уроку 

української мови. Урок як основна форма організації навчання. Освітні теорії у 

шкільній практиці. Проектування уроку – початковий етап проектної діяльності 

вчителя. Етапи побудови комплексу часткових моделей уроку. Моделювання 

організаційної структури уроку. Навчальна ситуація як базовий елемент уроку.  

Особливості технології уроків української мови. Урок – елемент педагогічної 

системи. Вимоги до сучасного уроку. Технологічний підхід до уроку. Модульно-

розвивальна технологія навчання. Суть проблемного навчання. Технологія засвоєння 

знань на основі схемо-знакових моделей. Технологія інтегрованого уроку. Технологія 

особистісно-зорієнтованого уроку. Технологія інтерактивного уроку. Ознаки 

технології уроку. 

Сучасний  урок української мови. Сучасний урок як необхідна ланка 

продуманої системи роботи вчителя. Основні аспекти сучасного уроку. Методи та 

прийоми роботи вчителя на уроці. Традиційний і сучасний урок: порівняльний аспект. 

Урок як форма співпраці вчителя і учнів у процесі навчання. Урок - основна 

форма організації навчання. Сучасна типологія уроків. Структура сучасного уроку.  

Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Вимоги до сучасного уроку. 

Підготовка вчителя до уроку.  

Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на 

уроках української мови. Роль учителя в розвитку творчих здібностей учнів. 

Інноваційні технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Сучасні технології 

навчання: складання зорових опор; подання матеріалу у вигляді блок-схем; 

інтерактивні вправи. Інтерактивне навчання як навчання «занурене» у спілкування. 

Методи і прийоми інтерактивного навчання. Методика застосування інноваційних 

форм роботи. Методика співпраці вчителя й учнів на уроці. Методика розвитку 

критичного мислення учнів.  

Технології змішаного навчання. Технології співпраці, активізації та 

індивідуалізації навчання. Змішане навчання як напрям сучасної системи освіти. 

Моделі  і складники змішаного навчання. Особливості Впровадження технології 

змішаного навчання.  

Перевернутий клас - шлях інтенсифікації навчання. Нові підходи до 

навчання Ідея перевернутого класу. Історія виникнення технології. Основні елементи 

методики. Педагогіка співпраці: вчитель - учень. Модель  і структура перевернутого 

уроку.  

Створення навчального проекту засобами інформаційних технологій. Метод 

проектів,  вимоги до використання. Основні вимоги до використання методу проектів. 



Етап підготовки до застосуванні методу проектів. Портфоліо проекту. Критерії 

оцінювання.  

Ігрові технології на уроці мови. Проблема використання гри у навчанні 

української мови. Структура, основні риси ігор. Функції гри. Класифікація ігор. 

Інтелект-карти на уроках української мови. Майндмеппінг – ефективна техніка 

візуалізації мислення. Карти пам’яті – спосіб зображення процесу мислення за 

допомогою схем. Завдання технології використання інтелект-карт. Види інтелект-карт та 

алгоритм складання їх. Використання інтелект-карт на різних етапах уроку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових Кількість годин 



модулів і тем Денна форма Заочна форма 

Усьо 

го  

у тому числі Усьо 

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб конс с.р. 

Змістовий модуль. Сучасні технології навчання української мови 

Технологічний 

підхід до уроку 

української мови 

2 2     2 2     

Технології навча-

ння у теорії і 

практиці 

сучасного уроку 

2  2    4     4 

Технології та 

методики навча-

ння: основні 

ознаки  

4     4 2  2    

Особливості 

технології уроків 

української мови 

2     2 4     4 

Моделювання як 

структурний еле-

мент проектува-

ння сучасного 

уроку української 

мови. 

2 2     2 2     

Моделювання 

уроку як умова 

проектування нав-

чального процесу 

2  2    2     2 

Освітні теорії у 

шкільній 

практиці. 

2     2 2     2 

Моделювання 

структури уроку: 

основні 

складники 

2     2 2     2 

Сучасний урок як 

форма співпраці 

вчителя й учнів у 

процесі навчання  

2 2     2     2 

Сучасний урок як 

продумана 

2  2    2     2 



система роботи 

вчителя й учнів 

Традиційний і 

сучасний урок: 

відмінні і схожі 

ознаки 

2     2 4     4 

Основні аспекти 

сучасного уроку 

2     2 2     2 

Інновації у навча-

нні учнів 

української мови 

4     4 2     2 

Інноваційні тех-

нології навчання 

2 2     2 2     

Сучасні техноло-

гії навчання 

2     2 2  2    

Модульно-розви-

вальна технологія 

навчання 

2     2 2     2 

Проблемне 

навчання 

2     2 2     2 

Технологія 

засвоєння знань 

на основі схемо-

знакових моделей 

2     2 2     2 

Технологія 

інтегрованого 

уроку 

2     2 2     2 

Технологія 

особистісно-

орієнтованого 

уроку 

2     2 2     2 

Технологія 

інтерактивного 

уроку 

2     2 2     2 

Технології зміша-

ного навчання 

2 2     2 2     

Змішане навчання 

як напрям 

сучасної системи 

освіти. Моделі 

змішаного 

2     2 4     4 



навчання. 

Інтелект-карти, 

створення та ме-

тодика застосува-

ння їх на уроках 

української мови 

2 2     2     2 

Алгоритм склада-

ння інтелект-карт.  

2     2 2     2 

Змішане навчання 

як напрям 

сучасної системи 

освіти 

1  1    2     2 

Упровадження 

технології зміша-

ного навчання 

4     4 2     2 

Майндмеппінг –

ефективна техніка 

візуалізації 

мислення учнів 

1  1    2     2 

Види інтелект-

карт 

2     2 2     2 

Перевернутий 

клас як шлях 

інтенсифікації 

навчання 

2 2     2     2 

Модель техноло-

гії і структура 

уроку. 

4     4 2     2 

Нові підходи до 

навчання учнів: 

перевернутий 

клас 

2  2    2     2 

Основні елементи 

методики 

перевернутого 

класу 

4     4 2     2 

Метод проектів. 

Створення 

навчального 

проекту засобами 

інформаційних 

2 2     2     2 



технологій 

Вимоги до 

застосування 

методу проектів 

2     2 2     2 

Проектна робота 

учнів на уроках 

української мови 

2  2    2     2 

Портфоліо 

проекту 

4     4 2     2 

Ігрові технології 

на уроках 

української мови 

2 2     4     4 

Гра як елемент 

уроку української 

мови 

2  2    2     2 

Структура гри як 

процесу навчання 

2     2 2     2 

Усього годин 90 18 14   58 90 8 4   78 



 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Сучасні технології навчання української мови 

Лекційний модуль 

№ 

з/п 

Тема План Год. 

1 Технологічний підхід до 

уроку української мови. 

Особливості технології 

уроків української мови 

Технологічний підхід як складник 

новочасної освітньої парадигми та 

освітньої технології. 

«Технологія навчання» у теорії і практиці 

сучасного уроку української мови: 

спільні та відмінні ознаки. Технологічне 

конструювання процесу навчання. 

Функції та основні складники технології 

уроку української мови. 

2 

2 Моделювання як 

структурний елемент 

проектування сучасного 

уроку української мови 

Урок як основна форма організації 

навчання. 

Проектування та моделювання 

організаційної структури уроку. 

Побудова комплексу часткових моделей 

уроку. Навчальна ситуація як базовий 

елемент уроку. Система методів навчання 

в схематичному образі уроку 

2 

3 Сучасний урок як форма 

співпраці вчителя й 

учнів у процесі навчання 

Урок - основна форма організації 

навчання.  

Типологія сучасних уроків. Структура 

уроку.  

Організація навчальної діяльності учнів 

на уроці. Вимоги до сучасного уроку.  

Підготовка вчителя до уроку. 

Нестандартні уроки.  

2 

4 Інноваційні технології 

навчання. 

Сучасні технології навчання. Методика 

складання зорових опор. Подання 

матеріалу у вигляді блок-схем. 

Інтерактивне навчання як навчання 

„занурене” у спілкування. Прийоми 

інтерактивного навчання. Інтерактивні 

вправи. Методика співпраці вчителя й 

учнів на уроці. Методика розвитку 

критичного мислення учнів. 

2 



5 Технології змішаного 

навчання 

Технології співпраці вчителя й учнів, 

активізація та індивідуалізація навчання. 

Змішане навчання як напрям сучасної 

системи освіти. Складники змішаного 

навчання. Моделі змішаного навчання. 

Упровадження технології змішаного 

навчання 

2 

6 Інтелект-карти, 

створення та методика 

застосування їх на 

уроках української мови 

Майндмеппінг – ефективна технологія 

візуалізації мислення. Використання 

інтелект-карт на різних етапах уроку. 

Види  й алгоритм складання інтелект-

карт. Основні завдання застосування 

технології інтелект-карт у навчанні учнів 

української мови. 

2 

7 Перевернутий клас як 

шлях інтенсифікації 

навчання 

Перевернутий клас як один із нових 

підходів до навчання учнів. Історія 

виникнення й основні елементи 

технології. Педагогіка співпраці: вчитель 

– учень. Модель і структура уроку за 

новою методикою.  

2 

8 Метод проектів. 

Створення навчального 

проекту засобами 

інформаційних 

технологій 

Метод проектів. Навчальні завдання 

трьох рівнів у проектній роботі. Вимоги 

до застосування проектної технології. 

Етапи підготовки методу проектів. 

Результати навчання за методом проекту. 

Портфоліо проекту. Критерії оцінювання 

проекту  

2 

9 Ігрові технології на 

уроках української мови. 

Ігрові технологій на уроках української 

мови 

Проблема використання гри у навчанні 

учнів української мови. Структура, 

функції та основні риси гри як процесу 

навчання.  

Класифікація ігор та методика 

використання їх на уроках мови. 

2 

Практичний модуль 

 Тема План  

1 Технології навчання у 

теорії і практиці 

сучасного уроку 

Технологічний підхід і «педагогічна 

технологія» як складники освітньої 

технології.  Технологія навчання та 

методика навчання у теорії і практиці 

сучасного уроку української мови: 

2 



спільні й відмінні ознаки. 

Основні складники технології сучасного 

уроку української мови. Застосування 

педагогічних технологій на уроках мови 

2 Моделювання уроку як 

умова проектування 

навчального процесу 

Урок як форма навчання та елемент 

педагогічної системи. Проектування 

уроку – початковий етап проектної 

діяльності вчителя. Моделювання 

організаційної структури уроку. 

Навчальна ситуація як базовий елемент 

уроку. Система методів навчання в 

схематичному образі уроку 

Види технологій навчання та вимоги до 

них. 

2 

3 Сучасний  урок як 

продумана система 

роботи вчителя й учнів.  

Сучасний урок як необхідна ланка 

продуманої системи роботи вчителя. 

Традиційний і сучасний урок: 

порівняльний аспект 

Нестандартні уроки, особливості їх  і 

мето-дика проведення. Сучасні методи і 

прийоми роботи вчителя на уроці. 

Інновації у навчанні учнів та методика 

застосування їх.  

Зорові опори, методика складання та 

застосування. Вивчення матеріалу із 

застосуванням блок-схем. Інтерактивне 

навчання як навчання „занурене” у 

спілкування. Прийоми інтерактивного 

навчання 

2 

4 Змішане навчання – 

напрям сучасної системи 

освіти. Майндмеппінг – 

ефективна техніка 

візуалізації мислення 

учнів 

Технології співпраці вчителя й учнів. 

Змішане навчання: моделі і складники. 

Переваги змішаного навчання. 

Особливості технологій змішаного 

навчання 

Карти пам’яті як спосіб зображення 

процесу мислення учнів. Види інтелект-

карт, складання їх та методика 

застосування на різних етапах уроку 

мови. 

Переваги використання інтелект-карт. 

2 

5 Нові підходи до 

навчання учнів: 

Перевернутий класу як один із нових 

підходів до навчання учнів мови.  Історія 

2 



перевернутий клас  виникнення технології. Основні елементи 

технології та методика проведення уроку. 

Модель і структура уроку. Педагогіка 

співробітництва на уроці: вчитель- учень 

6 Проектна робота учнів 

на уроках української 

мови 

Метод проектів, завдання та вимоги до 

створення проектів. Етапи підготовки до 

застосування методу проектів.  

Результати навчання за методом проектів 

2 

7 Гра як елемент уроку 

української мови 

Ігрові технологій як одна із технологій 

навчання учнів української мови.  

Проблема використання гри на різних 

етапах уроку мови. Види, основні риси і 

функції ігор, методика застосування.  

2 

Модуль самостійної роботи 

 Тема Види і форми роботи  

1 Технології та методики 

навчання: основні ознаки  

Підготувати повідомлення 

Скласти порівняльну характеристику 

педагогічної та освітньої технологій 

4 

2 Особливості технології 

уроків української мови 

Підготувати повідомлення з презентацією 2 

3 Освітні теорії навчання у 

шкільній практиці 

Підготувати блок-схему з коментарями 2 

4 Моделювання структури 

уроку: основні 

складники 

Скласти блокову модель з коментарями 

до неї 

2 

5 Традиційний і сучасний 

урок: відмінні і схожі 

ознаки 

Скласти порівняльну характеристику 

Розробити «Кола Вена», виділивши 

спільні та відмінні ознаки технології та 

методики 

2 

6 Основні аспекти 

сучасного уроку 

Розробити тести до теми 2 

7 Інновації у навчанні 

учнів: загальні 

положення 

Підготувати повідомлення з презентацією 

Скласти блокову модель з коментарями 

до неї 

4 

8 Сучасні технології 

навчання 

Скласти кластер або ментальну схему з 

коментарями 

2 

9 Модульно-розвивальна 

технологія навчання 

Повідомлення з презентацією 2 

10 Проблемне навчання Повідомлення з презентацією 2 

11 Технологія засвоєння 

знань на основі схемо-

Повідомлення з презентацією 2 



знакових моделей 

12 Технологія 

інтегрованого уроку 

Повідомлення з презентацією 2 

13 Технологія особистісно-

зорієнтованого уроку 

Повідомлення з презентацією 2 

14 Технологія 

інтерактивного уроку 

Скласти тести до теми 2 

15 Змішане навчання. 

Моделі змішаного 

навчання 

Повідомлення з презентацією  

Скласти кластер або ментальну схему з 

коментарями 

2 

16 Види інтелект-карт  Скласти блокову модель з коментарями 

до неї 

2 

17 

 

Упровадження 

технології змішаного 

навчання 

Підготувати доповідь із презентацією 

Підготувати фрагмент уроку з 

використанням технології. 

4 

18 Алгоритм складання 

інтелект-карт. 

Скласти довідку із складання інтелект-

карти  

2 

19 

 

Модель технології і 

структура уроку 

перевернутий клас 

Повідомлення з презентацією 

Підготувати фрагмент уроку з 

використанням технології. 

4 

20 

 

Основні елементи 

методики перевернутого 

класу 

Скласти кластер або ментальну схему з 

коментарями 

Підготувати фрагмент уроку з 

використанням технології. 

4 

21 Вимоги до застосування 

методу проектів 

Підготувати повідомлення з 

презентацією. Скласти інструкцію щодо 

складання проекту 

2 

22 

 

Портфоліо проекту Підготувати повідомлення з презентацією 

Розробити портфоліо до обраного 

проекту.  

4 

23 Структура гри як 

процесу навчання 

Підготувати фрагмент уроку з 

використанням ігрової технології. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Сучасні технології навчання української мови 

  Лекційний модуль  

№ 

п/п    

Тема План Год. 

1 Технологічний підхід до 

уроку української мови.  

Особливості технології 

уроків української мови 

Технологічний підхід як складник 

новочасної освітньої парадигми та 

складник освітньої технології. 

«Технологія навчання» у теорії і практиці 

сучасного уроку української мови: спільні 

та відмінні ознаки. 

 Технологічне конструювання процесу 

навчання. Функції та основні складники 

технології уроку української мови. 

2 

2 Моделювання як 

структурний елемент 

проектування сучасного 

уроку української мови 

Урок як основна форма організації 

навчання. Проектування та моделювання 

організаційної структури уроку. Побудова 

комплексу часткових моделей уроку. 

Навчальна ситуація як базовий елемент 

уроку. Система методів навчання в 

схематичному образі уроку. 

2 

3 Інноваційні технології 

навчання 

Сучасні технології навчання. Методика 

складання зорових опор. Подання 

матеріалу у вигляді блок-схем. 

Інтерактивне навчання як навчання 

„занурене” у спілкування. Прийоми 

інтерактивного навчання. Інтерактивні 

вправи. Методика співпраці вчителя й 

учнів на уроці. Методика розвитку 

критичного мислення учнів. 

2 

4 Технології змішаного 

навчання 

Технології співпраці вчителя й учнів, 

активізація та індивідуалізація навчання. 

Змішане навчання як напрям сучасної 

системи освіти. Складники змішаного 

навчання. Моделі змішаного навчання. 

Упровадження технології змішаного 

навчання.  

2 

Практичний модуль 



№ 

з/п 

Тема План Год. 

1 Технологічний підхід як 

складник новочасної 

освітньої парадигми 

Технологічний підхід і «педагогічна 

технологія» як складники освітньої 

технології.  Технологія навчання та 

методика навчання у теорії і практиці 

сучасного уроку української мови: спільні 

й відмінні ознаки. Основні складники 

технології сучасного уроку української 

мови. Застосування педагогічних 

технологій на уроках мови 

2 

2 Сучасні технології 

навчання 

Технології співпраці вчителя й учнів. 

Змішане навчання: моделі і складники. 

Переваги змішаного навчання. 

Особливості технологій змішаного 

навчання 

Карти пам’яті як спосіб зображення 

процесу мислення учнів. Види інтелект-

карт, складання їх та методика 

застосування на різних етапах уроку 

мови. 

Переваги використання інтелект-карт. 

Перевернутий класу як один із нових 

підходів до навчання учнів мови.   Метод 

проектів, завдання та вимоги до створення 

проектів 

2 

Модуль самостійної роботи 

№ 

п/п 

Тема Види і форми роботи Год. 

1 Технології навчання у 

теорії і практиці 

сучасного уроку  

Опрацювати теоретичний матеріал.  

Розробити блок-схему до нього.  

4 

2 

 

Технології та методики 

навчання:  основні 

ознаки 

Скласти порівняльну характеристику 

педагогічної та освітньої технологій. 

2 

3 Особливості технології 

уроків української мови 

Підготувати повідомлення. 

Скласти список літератури до теми 

Скласти кластер з коментарями до нього 

4 

4 

 

Моделювання уроку як 

умова проектування 

навчального процесу  

Укласти тлумачний словник термінів до 

теми 

2 

5 Освітні теорії навчання Підготувати повідомлення з презентацією 2 



у шкільній практиці 

6 Моделювання структури 

уроку: основні 

складники 

Скласти блокову модель з коментарями 

до неї 

 

2 

7 Сучасний урок як 

продумана система 

роботи вчителя 

Розробити «Кола Вена», виділивши 

основні ознаки уроку української мови 

2 

8 Сучасний урок як форма 

співпраці вчителя й 

учнів у процесі 

навчання 

Підготувати повідомлення з презентацією  2 

9 Традиційний і сучасний 

урок: відмінні і схожі 

ознаки 

Розробити «Кола Вена» з коментарями 

схожих і відмінних ознак.  

Розробити тести з рекомендаціями 

користування ними. 

4 

10 Основні аспекти 

сучасного уроку 

Розробити тести до теми 2 

11 

 

Інновації у навчанні 

учнів української мови  

Скласти кластер з коментарями до нього 

 

2 

12 Модульно-розвивальна 

технологія  

Підготувати повідомлення з презентацією 2 

13 Проблемне навчання Підготувати повідомлення з презентацією 2 

14 Технологія засвоєння 

знань на основі схемо-

знакових моделей 

Підготувати повідомлення з презентацією 2 

15 Технологія 

інтегрованого уроку 

Підготувати повідомлення з презентацією 2 

16 Технологія особистісно-

орієнтованого уроку 

Підготувати повідомлення з презентацією 2 

17 Технологія 

інтерактивного уроку 

Скласти тести до теми 2 

18 Технології змішаного 

навчання 

Скласти ментальну карту до теми з 

коментарями 

2 

19 Змішане навчання як 

напрям сучасної 

системи освіти. 

Підготувати повідомлення з 

презентацією. 

 

2 

20 Моделі змішаного 

навчання 

Скласти кластер або ментальну схему з 

коментарями 

2 

21 Інтелект-карти, 

створення та мето-дика 

застосування їх на 

Розробити фрагмент уроку з 

використанням інтелект-карт 

2 



уроках української мови 

22 Алгоритм складання 

інтелект-карт. 

Скласти довідку із складання інтелект-

карти 

2 

23 Змішане навчання як 

напрям сучасної 

системи освіти 

Підготувати повідомлення з презентацією 2 

24 Упровадження 

технології змішаного 

навчання 

Розробити фрагмент уроку з 

використанням технології. 

2 

25 Майндмеппінг – ефек-

тивна техніка 

візуалізації мислення 

учнів 

Розробити фрагмент уроку з 

використанням технології 

2 

26 Види інтелект-карт Скласти блокову модель з коментарями 2 

27 Перевернутий клас як 

шлях інтенсифікації 

навчання 

Підготувати повідомлення із 

презентацією 

2 

28 Модель технології і 

структура уроку 

перевернутий клас 

Розробити фрагмент уроку з 

використанням технології. 

2 

29 Нові підходи до 

навчання учнів: 

перевернутий клас 

Підготувати повідомлення з 

презентацією. 

2 

30 Основні елементи 

методики перевернутого 

класу 

Розробити фрагмент уроку з 

використанням технології. 

2 

31 Метод проектів. 

Створення навчального 

проекту. 

Підготувати доповідь з презентацією 2 

32 Вимоги до застосування 

методу проектів 

Скласти інструкцію до складання проекту 2 

33 Проектна робота 

учнів на уроках мови 

Скласти тестові завдання з коментарями 

до них 

2 

34 Портфоліо проекту Розробити портфоліо до обраного 

проекту.  

2 

35 Ігрові технології на 

уроках української мови 

Скласти кластер або ментальну схему з 

коментарями.  

Укласти список літератури до теми. 

4 

36 Структура гри як 

процесу навчання 

Підготувати фрагмент уроку з 

використанням ігрової технології. 

2 

 

 



6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Теоретичний матеріал курсу охоплює вузлові питання, що передбачають 

комплексне використання різноманітних методів організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності студентів, які активізують індивідуальну діяльність студентів, 

впливають на якість їхньої професійної підготовки. 

Цілісний підхід до навчання студентів передбачає поділ методів на дві групи: 

традиційні та інноваційні. 

Навчальний процес здійснюється переважно за традиційною технологією: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів. 

На лекційних заняттях використовуються як словесні (розповідь, бесіда, 

пояснення, лекція, діалог, монолог), так і наочні (ілюстрація, демонстрація, 

презентація з коментуванням) методи навчання. 

На практичних заняттях віддають перевагу пояснювально-ілюстративному, 

репродуктивному, проблемно-пошуковому, дослідницькому методам, а також методу 

проблемного викладу матеріалу; практичним (виступ, доповідь, реферат, дискусія, 

диспут, вправи, ситуативні завдання тощо) та методам синтезу, аналізу, індукції, 

дедукції тощо.  

Окрім традиційних методів навчання з метою розвитку творчого (креативного) 

мислення студентів, формування в них відповідних практичних умінь і навичок 

використовують активні методи навчання, що стимулюють і підвищують інтерес 

студентів  до занять, активізують і загострюють сприймання навчального матеріалу, 

сприяють формуванню компетентного фахівця. Серед них широкого застосування 

набули проблемна лекція, ділова гра, аналіз конкретних ситуацій, програмове 

навчання, диспут, дискусія, мозкова атака, аналіз конкретних ситуацій, ігрове 

проектування, метод аналізу ситуацій, метод «аналогії» та метод ситуативних вправ.  

 

У підготовці студентів необхідно враховувати такі рівні навчання: 

Перший рівень – знання-знайомства, які дають змогу студентові розрізняти, 

впізнавати знайомий йому предмет, явище, певну інформацію.  

Другий рівень – знання-копії – дають змогу переказати, репродукувати засвоєну 

інформацію.  

Третій рівень – знання-вміння – дають можливість застосувати одержані знання в 

практичній діяльності.  

Четвертий рівень – знання-навички – автоматизовані вміння.  

П’ятий рівень – категорія творчості в певній галузі навчально-пізнавальної 

діяльності.  

 

 

 

 



7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Метою контролю успішності науково-теоретичної та практичної підготовки 

студентів є виявлення рівня засвоєних ними знань теоретичного матеріалу з курсу, 

розуміння важливості його для подальшої професійної діяльності; сформованості 

необхідного обсягу вмінь і навичок поєднувати набуті знання з практикою для 

розв’язання професійних завдань. 

Завдання контролю полягає у визначенні рівня теоретичної та практичної 

підготовки студентів: глибини та міцності теоретичних знань, володіння 

термінологією, здатності творчо використовувати знання для розв’язання конкретних 

завдань, володіння основними професійно-методичними вміннями. 

Система контролю курсу охоплює поточний, модульний та підсумковий 

контроль. 

Оцінка знань, умінь та практичних навичок студента з навчальної дисципліни  

здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Залік оформляється на підставі семестрової активності студента та рівня 

виконання тестових завдань. 

Поточний контроль передбачає перевірку: 

1. Рівня підготовки студентів до практичних занять, рівня засвоєння ними 

теоретичного матеріалу, виконання домашніх завдань. 

Форми контролю: усне або письмове опитування, тестування. 

2. Рівня самостійного вивчення студентами тем курсу. 

Форми контролю: виконання контрольних завдань, аналіз і самоаналіз виступів, 

доповідей, підготовлених презентацій. 

3. Відвідування студентами лекційних, практичних, семінарських занять. 

Форми контролю: облік відвідування. 

Модульний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами 

теоретичних і практичних питань окремих розділів курсу. 

Форми контролю: тестування; виконання індивідуально-дослідного завдання. 

Підсумковий контроль передбачає перевірку рівня засвоєння теоретичних 

знань і володіння професійними вміннями, сформованими в студентів у результаті 

вивчення курсу. 

Форми контролю: доповідь з презентацією, залік (тести). 

 

Засоби діагности успішності навчання 

З метою діагностики успішності студентів використовуються: 

1) тематичні письмові самостійні роботи; 

2) підготовка рефератів (доповідей) та виступи з ними; 

3) підсумкове опитування студентів за тематикою змістових модулів; 

4) виконання тестових завдань. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система оцінювання знань, умінь і навичок студентів здійснюється на підставі 

наступних критеріїв: 

1) критеріїв оцінювання практичних занять; 

2) критеріїв оцінювання тестів; 

3) критеріїв оцінювання заліку. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Рівень,  

шкала 

ЕСТS 

Рейтингова 

шкала 

Критерії успішності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий 

А 

(відмінно) 

 

 

 

100 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, 

висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію та використовує її для 

реалізації поставлених перед ним завдань; вільно 

використовує нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань; може аргументовано обрати 

раціональний спосіб виконання завдання й оцінити 

результати власної практичної діяльності; виконує 

завдання, не передбачені навчальною програмою; 

вільно використовує знання для розв’язання 

поставлених перед ним завдань 

90 Студент вільно володіє навчальним мате-ріалом, 

висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію та використовує її для 

реалізації поставлених перед ним завдань; вільно 

використовує нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань; може аргументовано обрати 

раціональний спосіб виконання завдання й оцінити 

результати власної практичної діяльності; виконує 

завдання, не передбачені навчальною програмою; 

вільно використовує знання для розв’язання 

поставлених перед ним завдань; під час відповіді й 

виконання завдань допускає незначні неточності. 

 

 

 

 

89 

 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, 

застосовує знання на практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, формулюванні 



 

 

Вище 

середнього 

В 

(дуже добре) 

 

 

висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці; 

самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання творчих 

завдань; відповідь повна й аргументована, спирається 

на праці дослідників. проте помиляється у 

непринципових моментах у викладі теорії; ознайомився 

з основною рекомендованою літературою, опрацював 

теми, винесені на самостійне вивчення. Під час 

відповідей студент добирає приклади різних технологій 

навчання, вмотивовує їх ефективність, робить правильні 

висновки.  

83 

Студент вільно володіє навчальним матеріалом, 

застосовує знання на практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, формулюванні 

висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці; 

за зразком самостійно виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має стійкі навички виконання 

творчих завдань; відповідь повна й аргументована, 

спирається на праці дослідників, проте допускає 

помилки у викладі теорії; ознайомився з основною 

рекомендованою літературою, опрацював теми, 

винесені на самостійне вивчення. Під час відповідей 

студент добирає приклади різних технологій навчання, 

вмотивовує їх ефективність, робить висновки й 

узагальнення, однак допускає при цьому окремі 

неістотні неточності та незначні помилки.  

 

Середній 

С 

(добре) 

 

81 

Студент володіє навчальним матеріалом, застосовує 

знання на практиці; узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але допускає огріхи у 

порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні 

теоретичних знань на практиці; за зразком виконує 

практичні завдання, передбачені темою; має навички 

виконання творчих завдань; відповідь повна й 

аргументована, спирається на праці дослідників, проте 

допускає помилки у викладі теорії; ознайомився з 

основною рекомендованою літературою, опрацював 

теми, винесені на самостійне вивчення. Під час 

відповідей студент добирає приклади різних технологій 

навчання, вмотивовує їх ефективність, робить висновки 

й узагальнення, однак допускає окремі неточності та 

незначні помилки.  



74 

Студент володіє навчальним матеріалом, застосовує 

знання на практиці; узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але допускає помилки 

формулюванні висновків, застосуванні теоретичних 

знань на практиці; за зразком або з допомогою 

викладача виконує практичні завдання, передбачені 

темою; має навички виконання творчих завдань за 

зразком, а не самостійно; відповідь повна й 

аргументована, спирається на праці дослідників, проте 

допускає помилки у послідовності викладу матеріалу; 

ознайомився з рекомендованою літературою, 

опрацював теми, винесені на самостійне вивчення. Під 

час відповідей студент демонструє приклади різних 

технологій навчання, доводить ефективність їх, однак 

допускає неточності та помилки у висновках й 

узагальненнях. 

Достатній  

D 

(задовільно) 

 

 

73 

Студент володіє навчальним матеріалом поверхово, 

фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює 

певну частину навчального матеріалу з елементами 

логічних зв’язків, знає основні поняття навчального 

матеріалу має елементарні, нестійкі навички виконання 

практичного завдання, яке виконує з помилками і лише 

за зразком (інструкцією); відповідь неповна і 

недостатньо аргументована. Студент виконав завдання, 

що пропонуються на самостійне опрацювання лише 

частково. Він засвоїв значну частину матеріалу, але ці 

знання мають несистемний характер. Під час 

презентації матеріалу допускає помилки; не завжди 

може зробити висновки, не розуміє достатньою мірою 

мету виконаної роботи.  

64 

Студент відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує 

поняття; не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. Під час презентації матеріалу допускає 

помилки; не завжди може зробити висновки, не розуміє 

достатньою мірою мету виконаної роботи. 

 

 

 

 

63 

Студент не володіє навчальним матеріалом у 

достатньому обсязі; фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст 



 

 

 

Низький 

Е 

(задовільно) 

теоретичних питань і практичних завдань; виконує 

лише частину практичного завдання за допомогою 

викладача або за зразком; допускає значну кількість 

помилок під час викладу думки; підготував 

презентацію, але не може прокоментувати підготовлені 

слайди.  

60 

Студент має фрагментарні знання (менше половини) 

при незначному загальному обсязі навчального 

матеріалу; не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань; виконує менше половини 

практичного завдання за допомогою викладача; 

допускає значну кількість помилок під час викладу 

думки; підготував презентацію, але не може 

прокоментувати її.  

Початковий 

FX 

(незадовіль-

но) 

 

 

59 

Студент не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми; володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді; не опрацював матеріал, що пропонується на 

самостійне вивчення; необізнаний з рекомендованою 

літературою; у його мовленні часто трапляються 

граматичні помилки, відчувається брак достатнього 

словникового запасу. Студент уміє користуватися 

окремими прикладами, але не може самостійно 

виконати роботу та зробити висновки.  

35 

Студент не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми; володіє навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної 

відповіді; не опрацював матеріал, що пропонується на 

самостійне вивчення; необізнаний з рекомендованою 

літературою; у його мовленні часто трапляються 

лексичні і граматичні помилки, відчувається брак 

словникового запасу. Студент не може самостійно 

виконати завдання та зробити висновки.  

Початковий 

F 

(незадовіль-

но) 

 

1–34 

Студент не володіє навчальним матеріалом, не в 

змозі його висвітлити; не розуміє змісту теоретичних 

питань та практичних завдань; виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної допомоги викладача.  

 

 



ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Вид контролю: заліковий тест 

Структура тесту 

Тест складається із 30 завдань, за які студент може набрати 46 тестових балів. За 

умови успішного розв’язання тестових завдань, студент може набрати від 23 до 46 

тестових балів. Студентові, який набрав від 1 до 22 тестових балів, тест не 

зараховується. 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань 

Оцінка «відмінно» – студент дав не менше 90% правильних відповідей. 

Оцінка «добре» – студент дав не менше 70% правильних відповідей. 

Оцінка «задовільно» – студент дав не менше 50% правильних відповідей. 

Оцінка «незадовільно» – студент дав менше 50% правильних відповідей. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Тестовий 

бал 

Бал за 100- 

бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 

бал 

Бал за 100- 

бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

46 100 А 

відмінно 

22 59  

45 97 21 56 FX 

Незадовільно 

 

44 95 20 52 

43 93 19 49 

42 91 18 45 

41 89 В 

добре 

17 42 

40 86 16 38 

39 84 15 35 

38 82 14 34 

37 80 С 

добре 

13 29 X 

незадовільно 36 78 12 26 

35 76 11 23 

34 74 10 21 

33 72 9 19 

32 71 D 

задовільно 

8 17 

31 69 7 15 

30 67 6 13 

29 67 5 10 

28 65 4 8 

27 64 Е 

задовільно 

3 6 

26 63 2 4 

25 62 1 2 

24 61 0 1 

23 60   



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

 

Рівень,  

шкала  

ECST 

Бал за 100- 

бальною 

шкалою 

оцінювання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів 

Високий 

А  

(відмінно) 

100 

 

Студент всі завдання виконав самостійно, без 

допомоги викладача; добирає інформаційні 

джерела, що відповідають завданню; 

користується широким арсеналом засобів доказу 

власної думки; розв’язує складні проблемні 

завдання як навчального, так і методичного 

характеру; має здібності системно-наукового 

аналізу та прогнозування педагогічних явищ; 

уміє створювати та розв’язувати проблемні 

ситуації; робить висновки й узагальнення; 

володіє вміннями творчо-пошукової діяльності. 

90 

 

Студент завдання виконав повністю з 

використанням запропонованої літератури; 

добирає інформаційні джерела до 

рекомендованих, що відповідають завданню; 

користується широким арсеналом засобів доказу 

власної думки; розв’язує складні проблемні 

завдання навчального і методичного характеру; 

має здібності системно-наукового аналізу та 

прогнозування педагогічних явищ; уміє 

створювати та розв’язувати проблемні ситуації; 

робить висновки й узагальнення; володіє 

вміннями творчо-пошукової діяльності. 

 

 

 

 

 

Вище 

середнього 

В 

(дуже добре) 

 

89 

Студент завдання виконав повністю, без допомоги 

викладача, але з деякими огріхами; самостійно 

здійснює інформаційний пошук і володіє 

способами систематизації інформації; у власній 

аргументації використовує загальновідомі докази, 

виконує дослідницькі завдання, але потребує 

консультації викладача; робить висновки і 

самостійно приймає рішення у складних 

ситуаціях; володіє вміннями творчо-пошукової 

діяльності. 



 

 

83  

 

Студент завдання виконав повністю, але з деякими 

огріхами; самостійно здійснює інформаційний 

пошук і володіє способами систематизації 

інформації; у власній аргументації використовує 

загальновідомі докази, виконує дослідницькі 

завдання, але потребує консультації викладача; 

робить висновки і приймає рішення у складних 

ситуаціях після консультації з викладачем; володіє 

вміннями творчо-пошукової діяльності. 

Середній 

С 

(добре) 

81 

Студент завдання виконав без допомоги 

викладача, але відзначається неповнотою викладу 

думок; уміє чітко і точно інтерпретувати отриману 

інформацію у контексті своєї діяльності; критично 

ставиться до отриманої від викладача інформації; 

наводить  аргументи, робить необхідні висновки; 

може зіставляти, узагальнювати й 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних і нестандартних навчальних 

ситуаціях.  

74 

 Студент завдання виконав з допомогою 

викладача й  відзначається неповнотою викладу 

думок; не завжди вміє чітко і точно 

інтерпретувати отриману інформацію у контексті 

своєї діяльності; критично ставиться до отриманої 

від викладача інформації; наводить аргументи, 

робить необхідні висновки; може зіставляти, 

узагальнювати й систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача; вільно застосовує 

вивчений матеріал лише у стандартних 

навчальних ситуаціях. 

Достатній  

D 

(задовільно) 

73 

 

Студент завдання виконав після консультації з 

викладачем і неповністю; застосовує 

запропонований викладачем спосіб отримання 

інформації з декількох джерел; має навички 

роботи з підручником, науковими джерелами; 

усвідомлює, якою інформацією з окремого 

питання володіє, а якою – ні; може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати його й робити 

висновки; може самостійно оволодіти більшою 

частиною навчального матеріалу, спираючись на 

консультацію викладача; вибирає відомі способи 



дій для виконання фахових завдань. 

64 

Студент завдання виконав неповністю тільки після 

консультації з викладачем; застосовує 

запропонований викладачем спосіб отримання 

інформації з декількох джерел; має фрагментарні 

навички роботи з підручником, науковими 

джерелами; має навички роботи з конспектом; 

усвідомлює, якою інформацією з окремого 

питання володіє, а якою – ні; може аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати його, але 

непослідовний у своїх висновках; може 

самостійно оволодіти більшою частиною 

навчального матеріалу, спираючись на 

консультацію викладача; вибирає відомі способи 

дій для виконання фахових завдань. 

Низький 

Е 

(задовільно) 

 

63 

 

Студент завдання виконав фрагментарно після 

консультації з викладачем або під його 

керівництвом; усвідомлює недостатній обсяг 

інформації; застосовує запропонований 

викладачем спосіб отримання інформації з різних 

джерел;  має фрагментарні уявлення про роботу з 

науковими джерелами; демонструє розуміння 

отриманої інформації; виявляє розуміння 

висновків з певного питання; не має сформованих 

умінь і навичок роботи з отриманою інформацією; 

володіє вміннями здійснювати первинну обробку 

навчальної інформації без подальшого її аналізу. 

60 

Студент завдання виконав фрагментарно під 

керівництвом викладача; усвідомлює недостатній 

обсяг інформації; застосовує запропонований 

викладачем спосіб отримання інформації з одного 

джерела;  має фрагментарні уявлення про роботу з 

науковими джерелами; демонструє розуміння 

отриманої інформації; 

 виявляє розуміння висновків з певного питання; 

не має сформованих умінь і навичок роботи з 

отриманою інформацією; володіє вміннями 



здійснювати первинну обробку навчальної 

інформації без подальшого її аналізу. 

Початковий 

FХ 

(незадовільно) 

59 

 

Студент завдання виконав фрагментарно під 

керівництвом викладача; необхідні практичні 

вміння роботи з навчальною інформацією не 

сформовані; має елементарні вмінням здійснювати 

первинну обробку навчальної інформації без 

подальшого її аналізу; не володіє вміннями 

вибирати відомі способи дій для виконання 

фахових завдань; більшість передбачених 

навчальною програмою навчальних завдань не 

виконано. 

35 

Студент завдання виконав фрагментарно під 

керівництвом викладача; необхідні практичні 

вміння роботи з навчальною інформацією не 

сформовані; не має елементарних умінь 

здійснювати первинну обробку й подальший 

аналіз навчальної інформації; не володіє вміннями 

вибирати відомі способи дій для виконання 

фахових завдань; більшість передбачених 

навчальною програмою навчальних завдань не 

виконано. 

Початковий 

F 

(незадовільно) 

1–34 

Студент не виконав необхідні завдання, 

передбачені навчальною програмою; не має 

елементарних умінь працювати з навчальною 

інформацією; виявляє вміння користуватися 

бібліотекою, однак не докладає зусиль для пошуку 

необхідної інформації; не має навичок працювати 

з джерельною базою; необхідні практичні вміння і 

навички не сформовані; 
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