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ВСТУП 

 

В умовах сучасного інформаційного суспільства стрімко збільшується 

потреба у спеціалістах, які б могли професійно збирати, обробляти, зберігати на 

надавати за першою вимогою керівника підприємства, установи або організації 

необхідну інформацію. Такими фахівцями покликані бути випускники 

спеціальності  «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Однією з 

проблем підготовки таких спеціалістів є визначення номенклатури та змісту 

навчальних курсів з фундаментальних, загально професійних і спеціальних 

дисциплін. Комплексний характер дисципліни виражається в її 

багатоаспектності і методологічних підходах вивчення суб’єктно-об’єктних 

зв’язків в інформаційній взаємодії.  

Мета курсу – надати цілісне уявлення про методику викладання 

спеціальних дисциплін як наукову дисципліну; природу, сутність, соціальну 

роль, ознаки і властивості якої, треба розглядати як системний об'єкт. 

Після вивчення курсу студент повинен знати: 

  теоретичне уявлення про методику викладання спеціальних 

дисциплін;  

 основні етапи створення різних видів лекційних та семінарських 

занять;  

 природу, сутність, методики викладання;  

 основні типи і види навчання, їх характерні ознаки, структуру;  

 роль ділових ігор у викладанні навчального матеріалу. 

Уміти: 

 аналізувати та оцінювати результати навчання; 

 характеризувати основні цілі, що вирішують правильне проведення 

лекцій та семінарів;  

 визначати побудову та характерні ознаки лекційних та семінарських 

занять;  
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 обстежувати основні типи і види методів викладання, виокремлювати 

їх характерні ознаки, структуру;  

 самостійно оцінювати та використовувати матеріали курсу 

«Методика викладання спеціальних дисциплін» у практичній діяльності. 

Конспект лекцій розроблений на основі модульної системи з урахуванням 

нових підходів щодо підготовки фахівців: І модуль – «Методика викладання 

спеціальних документознавчих дисциплін», ІІ модуль – «Основи створення 

лекційного заняття», ІІІ модуль – «Розробка та проведення семінарського 

заняття», ІV модуль – «Застосування ігор у навчальному процесі», V модуль – 

«Основи проведення проблемних занять», VІ модуль – «Навчальний контроль». 

Кожен з модулів містить усі види навчального навантаження: лекції, практичні 

і семінарські заняття та самостійну роботу студентів. Тому методичні вказівки 

містять короткі теоретичні відомості з теми семінарського заняття, завдання до 

теми, контрольні питання для самоконтролю студентів.  

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з курсу «Методика викладання спеціальних дисциплін» для 

студентів денної і заочної форм навчання за спеціальністю 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «магістр». 



6 

1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

Лекція № 1  

Тема. Методика викладання спеціальних документознавчих 

дисциплін 

План 

1. Предмет і зміст методики викладання. 

2. Основи методики викладання спеціальних дисциплін. 

3. Технологія викладання спеціальних дисциплін. 

 

1. Предмет і зміст методики викладання. 

Методика – навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) – галузь 

педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну 

дидактику). 

Методику навчання окремого предмета слід розглядати як спосіб 

організації практичної та теоретичної діяльності учасників навчання, 

зумовлений закономірностями та особливостями змісту навчального предмета. 

Завдання методики полягають у тому, щоб: 

- На основі вивчення явищ процесу окремої навчальної дисципліни 

(предмета) розкривати між ними закономірні зв’язки. 

- На основі виявлених закономірностей установлювати нормативні 

вимоги до навчальної діяльності викладача (викладанню) та пізнавальній 

діяльності учня (вивченню, вченню). 

Зміст методики навчання складає: 

- Виявлення пізнавального значення даної навчальної дисципліни та 

її місця в системі освіти (підготовки фахівця). 

- Визначення завдань даної навчальної дисципліни та її змісту. 

- Визначення та застосування відповідних методів, методичних 

засобів, форм організації навчання для опанування змістом навчального 

предмета. 
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Термін методика навчання застосовується також у більш вузькому 

значенні – як вчення про методи навчання. Таке вчення може бути як 

загальним, що стосується загальної теорії навчання (дидактики), так і таким, що 

стосується виключно конкретної навчальної дисципліни. 

Методика викладання навчального предмета (дисципліни) обумовлена 

особливостями та специфікою набуття знань, умінь і навичок окремої 

навчальної дисципліни (предмета). 

2. Основи методики викладання спеціальних дисциплін.  

Методика викладання спецпредмету – це галузь педагогічної науки, що 

сформувалась на основі педагогіки та спецдисциплін і виділилась в окрему 

науку, яка розглядає раціональні способи і засоби керування процесом 

навчання і виховання. В результаті яких учні оволодівають свідомими і 

міцними знаннями, необхідними для освіченої людини взагалі, а також 

вміннями застосовувати ці знання на практиці.  

Але, треба враховувати те, що учні швидше зрозуміють навчальну 

інформацію та міцніше запам’ятають необхідний обсяг даної інформації, якщо 

викладач детально і обґрунтовано обере необхідні форми організації навчання 

та методи навчання. 

До основних організаційних форм навчання належать індивідуальна, 

індивідуально-групова, класно-урочна, метод проектів та інші. Однак 

найбільшого розповсюдження отримала классно-урочна система організації 

навчання. Вона стала класичною майже для всіх навчальних закладів.  

Основні характеристики даної системи: 

1. Всі учні згруповані в окремі групи ( класи) згідно їх віку та рівню 

знань. 

2. Навчальний курс кожного предмету розбито на ряд окремих розділів і 

тем, а розділ і тема – на ряд рівномірно й послідовно розташованих частин – 

занять уроків), які йдуть один за іншим відповідно розкладу. 

3. Навчання здійснюється за певною програмою. 

4. Певний термін навчання завершується контролем (оцінювання). 
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Для проведення будь – якої форми організації навчання викладачу 

необхідно користуватись певними методами навчання, щоб донести необхідну 

навчальну інформацію, формувати певні навички, активізувати пізнавальну 

діяльність тих, хто навчається. 

Метод навчання – це спосіб навчальної роботи викладача й навчально-

пізнавальної діяльності учнів за рішенням різноманітних дидактичних задач, 

спрямованих на оволодіння вивченим матеріалом. 

Урок образотворчого мистецтва – організаційна форма, яка забезпечує 

розв’язання єдиного дидактичного завдання всією групою учнів в однакових 

навчально – виробничих умовах. 

3. Технологія викладання спеціальних дисциплін.  

Провідними функціями викладання спеціальних дисциплін можна 

вважати: 

- Інтенсивний розвиток особистості студента і педагога; 

- Демократизацію їх спільної діяльності та спілкування; 

- Гуманізацію навчально-виховного процесу; 

- Орієнтацію на творче викладання і активне навчання, ініціативу 

студента у формуванні себе як майбутнього професіонала; 

- Модернізацію засобів, методів, технологій і матеріальної бази навчання, 

що сприяють формуванню інноваційного мислення майбутнього професіонала. 

Особливий акцент робиться на особистісно-орієнтовані технології – 

навчання у співробітництві, метод проектів, технології індивідуалізації і 

диференціації, різнорівневе навчання. 

Технологія індивідуалізації знаходить широке застосування при 

проведенні занять дисциплін з курсовим проектом, дипломному проектуванні. 

Успіхи студентів при захисті курсового або дипломного проектів свідчать про 

результативність роботи. 

Викладач не протиставляє себе учням, а займає з ними рівноправну 

позицію, залишаючи за собою право управляти способами взаємодії. Він дає 

можливість учням бути активними суб’єктами навчальної діяльності, що сприяє 
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практичній реалізації їх прагнення до професійного становлення та 

самоствердження. Так, І.В. Гравова, що займається проблемою індивідуалізації 

вузівської освіти, виділяє проектні та інтерактивні методи як найбільш 

оптимальні для «вбудовування в процес колективної навчальної роботи та 

забезпечують студентам можливість проявити індивідуальність, відстоюючи 

свою точку зору». Серед інтерактивних методів дискусія, «мозковий штурм», 

ділова гра, тренінг. 

Методи евристичної бесіди, дискусії, «мозкового штурму», ділової гри, 

тренінгу стимулюють активність студентів як суб’єктів самопізнання і 

саморозвитку, здатних до цілеспрямованого проектування перспектив розвитку 

власного «Я». При проведенні тренінгу, як провідного методу інтерактивного 

освіти, вдається створити ситуації, в яких стають можливими всі структурні 

елементи самовихованні студентів – сприйняття образу власного «Я», 

виявлення його недоліків, усвідомлення цінності особистісного перетворення, 

прийняття бажаних змін особистості як індивідуальної потреби, проектування 

діяльності по саморозвитку.  

Мета інтерактивного навчання – це створення викладачем умов, коли 

учень сам буде відкривати, здобувати і конструювати знання. Інтерактивне 

навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, а також веде 

до розвитку професійних і особистісних якостей учнів, зокрема: росту 

активності, критичного мислення, розвитку здібностей до аргументації своєї 

думки, посиленню відповідальності за ухвалення рішення, формування 

здібностей до співробітництва і командної роботи тощо. Застосування 

технологій інтерактивного навчання, на нашу думку, є доцільним і ефективним 

у процесі викладання спеціальних дисциплін у професійних коледжах. 

В процесі виконання дослідницьких проектів та завдань студент 

оволодіває певними дослідницькими вміннями: працювати з науковою 

літературою, здійснювати відбір і аналіз необхідної інформації, бачити 

проблему дослідження, виробляти гіпотезу, давати визначення понять, 

аргументовано і логічно викладати думки в письмовій та усній формі, 



10 

самостійно створювати алгоритми діяльності, приводити розгорнуті докази; 

об’єктивно оцінювати свої досягнення; співвідносити докладені зусилля з 

отриманими результатами діяльності, відстоювати особисті світоглядні 

погляди, беручи участь у щорічних науково-практичних конференціях. 

Лекція № 2 

Тема. Лекція як метод викладання дисципліни  

 

1. Форми навчального процесу. 

2. Основні етапи підготовки навчальної лекції. 

3. Основні форми запису навчальної лекції. 

 

1. Форми навчального процесу.  

Формами організації навчального процесу є: лекційні, практичні, 

семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та 

консультацій, виконання самостійних завдань студентів та інші форми і види 

навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому 

навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами (викладачами) 

вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або 

спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 
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навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих 

завдань. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням 

навчального процесу і організовується безпосередньо на кафедрах, в науково-

дослідній частині університету. Форми і методи залучення студентів до 

наукової творчості умовно поділяються на науково-дослідну роботу, що 

включається в навчальний процес, проводиться в навчальний час у 

відповідності з навчальними планами і, таким чином, є одним з обов’язкових 

елементів всієї системи підготовки спеціалістів, та науково-дослідну роботу, 

що виконується студентами в поза навчальний час. 

2.  Основні етапи підготовки навчальної лекції. 

Діяльність викладача, не зважаючи на її творчий характер, 

регламентована навчально-методичними документами. Укладаючи тематичні 

плани і програми, кафедра враховує наявний досвід викладання дисципліни, 

вирішує складні проектувальні проблеми, а саме: в якому співвідношенні 

повинні бути лекції, семінарські та практичні заняття; в якій послідовності має 

подаватися матеріал; який сегмент інформаційного поля науки увійде до змісту 

курсу. При цьому обов’язково враховується спеціалізація тих, хто навчається, 

їх обізнаність у предметі і т.ін. Після процедури затвердження ці документи 

набувають своєї нормативності. Це означає, що нікому не дозволяється 

самовільно, на власний розсуд змінювати теми чи послідовність їх подачі, 

вводити те, що не передбачено програмою. 

Для лектора вся ця інформація є вкрай важливою. Знаючи загальний 

обсяг годин, відведених на навчальну дисципліну, зміст курсу, він може не 

тільки правильно спроектувати подачу матеріалу, але й простежити 

міжпредметні зв’язки, продумати логіку викладення. 
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Одним з етапів є – ознайомлення з фондовими матеріалами кафедри по 

даній темі. Ті кафедри, що працюють по стабільних програмах, вже мають 

певні нариси, які створюються для того, щоб не починати все з нуля, а 

зорієнтувати на можливий варіант. Це абсолютно не означає, що достатньо 

скопіювати наявний текст і закінчити підготовку ознайомленням з ним. 

Другий: визначення дидактичних цілей. Звичайно перед лектором стоїть 

задача не лише повідомити слухачам (курсантам, студентам) якусь суму знань, 

чомусь навчити, але й викликати певну реакцію, до чогось покликати, в чомусь 

переконати. В цьому плані можна говорити про три аспекти цільової установки: 

навчальний, розвиваючий і виховний. 

Третій: складання плану лекції. Не виключено, що в процесі подальшої 

роботи можуть статися деякі зміни, план може коригуватися. Разом з тим, без 

нього вкрай важко приступати до наступного етапу. 

3. Оцінка лекції. 

Питання, яким слід приділити увагу для оцінки лекції, роблять процес 

оцінювання більш свідомим та систематичним: 

Зміст лекції. Науковість, відповідність сучасному рівневі розвитку науки. 

Ідейна спрямованість – відбір змісту матеріалу, що викладається, висвітлення 

його з певних філософських позицій, визначення головних ідей світо-

сприймального характеру, питання методології науки, зіставлення 

різноманітних концепцій. Активізація мислення, висунення проблемних 

питань, показ суперечностей упродовж лекції, ознайомлення з історією 

наукового пошуку, визначення проблем для самостійного дослідження. Зв’язок 

з життям, показ практичної значущості матеріалу та його застосування в 

майбутній спеціальності – професійна спрямованість. Наявність матеріалу, 

якого немає в підручниках. Пояснення найбільш складних питань. Наявність 

завдань для самостійного відпрацювання матеріалу, зв’язків з попередніми 

лекціями, розділами курсу, внутрішньо-предметних та міжпредметних зв’язків. 

Методика читання лекцій. Чітка структура лекції, логіка викладу, 

повідомлення літератури до теми або до всього курсу. Доступність та 
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аргументованість. Виділення головного в матеріалі та висновках. Використання 

деяких прийомів закріплення – повторення, запитання на перевірку розуміння, 

засвоєння, підбиття підсумків. Використання технічних засобів навчання (у разі 

необхідності), застосування лектором опорних матеріалів (текст, конспект, 

окремі записи, відсутність опорних записів тощо). 

Керівництво роботою студентів. Допомога у веденні записів (зміна 

темпу: уповільнений темп за умов важливості виділення матеріалу), 

використання прийомів підтримання уваги – цікаві приклади, риторичні 

питання, жарти і т. ін. Спонукання до запитань з боку студентів. 

Особистість лектора. Знання предмета. Емоційність. Голос, дикція. 

Якість, чіткість, забарвленість, грамотність мовлення. Зовнішній вигляд. 

Уміння триматися перед аудиторією. Уміння бачити та відчувати аудиторію, 

встановлювати з нею контакт. 

Лекція № 3 

Тема. Підготовка семінарського заняття зі спеціальних дисциплін 

 

1. Цілі та функції семінарського заняття 

2. Методика проведення семінарського заняття. 

3. Модель семінарського заняття в активній формі. 

 

1. Семінар – вид практичних занять, який передбачає самостійне 

опрацювання студентами окремих тем і проблем відповідно змісту навчальної 

дисципліни та обговорення результатів цього вивчення, представлених у 

вигляді тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.  

Проведення семінарських занять дозволяє вирішувати такі дидактичні 

цілі: 

- оптимально поєднувати лекційні заняття із систематичною самостійною 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з 

практичною; 
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- розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення, уміння 

використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань; 

- формувати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи і залучення 

їх до наукових досліджень, які здійснює кафедра; 

- забезпечувати системне повторення, поглиблення і закріплення знань 

студентів за певною темою; 

- формувати уміння і навички здійснення різних видів майбутньої 

професійної діяльності; 

- здійснювати діагностику і контроль знань студентів з окремих розділів і 

тем програми, формувати уміння і навички виконання різних видів майбутньої 

професійної діяльності. 

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, 

засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до 

семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними 

умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і 

навичок аналізу фактів, явищ, проблем тощо); 

- виховну (виховання відповідальності, працездатності, виховання 

культури спілкування і мислення, прищеплення інтересу до вивчення 

конкретної дисципліни та до фаху, формування потреби раціоналізації 

навчально-пізнавальної діяльності та організації дозвілля); 

- діагностично-корекційну та контролюючу (контроль за якістю засвоєння 

студентами навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх 

подолання). 

2. Методика проведення семінарського заняття.  

Методика підготовки і проведення семінарських занять передбачає:  

- повідомлення студентам теми, плану семінарського заняття та 

рекомендованої літератури (найкраще подати студентам інструктивну карту 

проведення семінарського заняття);  
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- опрацювання та осмислення теоретичного матеріалу відповідної теми 

відповідно до плану семінарського заняття та рекомендованої літератури;  

- підготовку до обговорення питань інформаційного блоку у формі 

діалогу,  

- дискусії, диспуту, конференцій тощо (за планом заняття);  

- підготовку, проведення фрагментів навчальних занять, на яких 

використовуються традиційні форми організації навчання (за вибором 

студента-практиканта), їх аналіз;  

- підготовку та проведення фрагментів навчальних занять, на яких 

використовуються інноваційні форми організації навчання (за вибором 

студента-практиканта);  

- виконання індивідуальних практичних завдань різних рівнів (за вибором 

студента-практиканта);  

- написання рефератів (з метою відпрацювання пропущених лекційних чи 

семінарських занять);  

- виконання завдань науково-пошукової роботи (написання рефератів за 

тематикою проблемного характеру, розробку доповідей для публічного 

виступу, підготовку тестів, анкет, бесід, інтерв’ю тощо).  

Алгоритм підготовки до семінарського заняття:  

1.  проаналізуйте тему заняття, подумайте над його дидактичними цілями 

і основними проблемами, які винесені на обговорення;  

2. опрацюйте рекомендовану навчальну, наукову та методичну 

літературу, при цьому обов’язково конспектуйте і занотовуйте прочитане, 

виписуйте те, що, на ваш погляд, сприятиме ефективному проведенню 

семінарського заняття;  

3. намагайтеся сформулювати свою думку з кожного питання і 

обґрунтовуйте свої міркування;  

4. запишіть запитання, які виникли у вас під час підготовки до 

проведення семінарського заняття, зверніться за консультацією до викладача-

методиста чи викладача кафедри педагогіки;  
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5.  складіть розгорнутий план-конспект проведення семінарського 

заняття, ретельно обдумуючи його етапи, структурні елементи, навчальні 

питання, що виносяться на розгляд, методи, прийоми та засоби навчання, за 

допомогою яких забезпечуватиметься навчально-пізнавальна діяльність 

студентів. 

3. Модель семінарського заняття в активній формі. 

Підготовка творчо обдарованих фахівців різноманітних сфер виробництва 

неможлива без активізації форм і методів навчального процесу. Однією з 

основних форм практичної підготовки є семінарське заняття, яке необхідно 

побудувати в активній формі процесу дієвого засвоєння студентами навчальної 

інформації за моделлю управління їх навчально-творчою діяльністю, тим самим 

інтенсифікувавши процес підготовки кадрів. 

Мета проведення семінару в активній формі – активізувати процес 

мислення студентів шляхом безпосереднього залучення їх до організації та 

керівництва заняттям. Ця дидактична форма також призначена сформувати і 

закріпити вміння з колективної підготовки, обґрунтування, прийняття та 

оцінювання управлінських рішень, що є обов’язковим елементом творчої 

сформованості керівників і спеціалістів виробничої сфери. 

Активна форма занять передбачає якісні зміни у взаємовідносинах між 

викладачами і студентами: джерелом інформації стає не тільки викладач і 

відповідна навчальна і наукова література, а й сама аудиторія. Студенти з 

об’єкту управління стають суб’єктами, адже в цьому випадку вони самі 

навчають один одного. Викладач створює таку дидактичну систему, за якої учні 

самостійно організовують проведення навчального заняття, виконуючи не 

тільки ретрансляторські функції з передачі інформації, а й розробляють 

алгоритм управління навчально-творчою діяльністю, що забезпечує загальне 

підвищення ефективності процесу засвоєння знань і формування творчого 

досвіду особистості. При цьому відношення викладачів зі студентами стають 

суб’єкт-суб’єктними. 
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Лекція № 4 

Тема. Роботи студентів. Активне навчання 

 

1. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

2. Технології активного навчання. 

 

1.  Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

Завдання самостійної роботи у вищому навчальному закладі – навчити 

студентів: творчо і самостійно працювати; планувати особисту стратегію 

навчання; раціонально організовувати свій час; працювати з комп’ютером; 

опрацьовувати літературні джерела; виконувати дослідницьку роботу, 

аналізувати та інтерпретувати результати наукових досліджень тощо. 

В основі самостійної роботи студентів лежить поняття самостійності. Під 

самостійністю розуміють здатність людини виконати певні дії чи цілий 

комплекс дій без безпосередньої допомоги з боку іншої людини чи технічних 

засобів, що її замінюють, керуючись лише власним досвідом. Ця здатність 

індивіду лежить в основі його самостійної діяльності. Доцільно виділити два 

види самостійності: змістовну і організаційну. 

Під змістовною самостійністю розуміють здатність людини приймати 

на певному рівні правильні рішення без допомоги зі сторони. Організаційна 

самостійність виражається у вмінні людини організувати свою самостійну 

роботу з реалізації прийнятого рішення. Казати про реальну самостійність 

можна лише тоді, коли їй властиві обидва види самостійності. 

Базуючись на рівнях засвоєння творчого досвіду (впізнавання, 

відтворення, застосування, творчість), можна виділити чотири рівні змістовної 

самостійності: 1) виконавча самостійність; 2) самостійність у типових 

ситуаціях; 3) самостійність в нетипових ситуаціях; 4) творча самостійність. 

Індивідуальна робота пов’язана з урахуванням їхніх індивідуальних 

відмінностей, таких як характер протікання процесів мислення, рівень знань і 
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вмінь, працездатність, рівень пізнавальної і практичної самостійності, рівень 

вольового розвитку тощо. 

Індивідуальна робота передбачає створення умов для розкриття 

індивідуальних творчих здібностей студентів. Студент може виконувати 

індивідуальну роботу як під керівництвом викладача або самостійно у поза 

аудиторний час за окремим графіком з урахуванням особистих потреб і 

можливостей.  

В основі індивідуальної роботи лежить принцип індивідуалізації. 

Індивідуалізацію діяльності студента можна розглядати у двох аспектах: 1) як 

процес (суб’єктивно-особистісна зорієнтована діяльність, яка пов’язана з 

психологічними потребами і мотивами особистості); 2) як форма (це способи 

індивідуально-особистісних варіантів досягнення цілей навчання). 

Індивідуальна робота студентів передбачає такі форми: 

- індивідуальні навчально-дослідні завдання (вид поза аудиторної 

індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідницького 

характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 

дисципліни і завершується контролем); 

- консультації (вид навчальних занять, що проводяться з окремими 

студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей); 

- курсові, дипломні і магістерські проекти; 

- розв’язання розрахункових (ситуативних) задач за варіативним 

принципом; 

- аналіз і оцінювання професійних ситуацій; 

- підготовка рефератів; 

- складання тематичних; 

- анотації прочитаної додаткової літератури; 

- виконання наукових робіт; 

- підготовка наукових доповідей і публікацій. 
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2. Технології активного навчання. 

Лекція-навіювання . На лекції викладаються, як правило, нові знання. 

Навчають, майже не в змозі сприймати їх критично, що значно ускладнює 

ведення навчається діалогу на рівні раціонального мислення.  

У багатьох викладачів лекція являє собою процес навіювання знань, 

впливу на підсвідомість студентів, що забезпечує істотну інтенсифікацію 

процесу передачі знань. Активність студентів проявляється в підвищеної 

зосередженості уваги на сообщаемом навчальному матеріалі, яка є 

специфічною формою прояву зворотного зв’язку. При цьому необхідно, щоб 

викладач досконало володів темою лекції і мав достатні природні здібності і 

знання для реалізації системи навчально-орієнтованого психорегулирующим 

впливу на масову аудиторію. 

Лекція-переконання . Основним засобом активізації навчального процесу 

на основі принципу зворотного зв’язку є діалог зі студентом. Викладач, 

використовуючи переважно словесно-логічну форму подачі матеріалу, впливає 

на свідомість, сферу раціонального мислення і намагається переконати 

студентів в актуальності та достовірності знань, розтлумачити їм сенс 

вводяться понять і визначень у відповідь на природні запитання, які з ходу 

лекції. Ступінь активності навчання вимірюється часткою навчального часу, 

відведеного викладачем на навчальний діалог. Природно, в ньому бере участь 

незначний відсоток найбільш сміливих студентів. Такий діалог значно скорочує 

обсяг фактично сообщаемого навчального матеріалу, практично перетворює 

лекцію в інший вид навчальних занять. 

Відеолекція . Основний обсяг інформації про зовнішнє середовище (85-

90%) людина отримує за допомогою зору. Візуалізація лекційного матеріалу є 

одним з видів технологічного забезпечення навчання. Графічне, образне виклад 

навчального матеріалу дозволяє значно збільшити обсяг переданої інформації і 

підвищити рівень її засвоєння. В даний час у викладача є багатий вибір засобів 

візуалізації – від малюнків крейдою на дошці до слайдів, що демонструються за 
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допомогою проектора, або живих картинок на екрані комп’ютера, наочно 

ілюструють досліджувані процеси і явища. 

Емоційна лекція . Одним з найбільш сильних видів пам’яті у людини є так 

звана емоційна пам’ять. Інформація, сприйнята емоційно, запам’ятовується 

надовго, відносно легко перекладається з довгострокової пам’яті в оперативну. 

Використання емпатії, здатності будь-якої людини до співпереживання, 

дозволяє викладачеві значно активізувати сприйняття навчального матеріалу. 

Для цього він повинен сформувати власне емоційне ставлення до змісту лекції. 

Це зовсім неважко для досвідченого викладача, а молодому педагогу бажано 

пройти спеціальну підготовку. 

Комп’ютерна лекція. Найчастіше лекційний матеріал містить 

математичні формули. Розповідь про них, про закономірності, які вони 

описують, зазвичай сприймається на віру в силу неможливості безпосереднього 

спостереження на лекції результатів їх практичного застосування. 

Використання комп’ютера дає можливість оперативної демонстрації 

закономірностей, описуваних складними формулами. Причому практично не 

відбувається втрати навчального часу на розрахунки, які легко і швидко 

виробляє комп’ютер з необхідною візуалізацією вихідної і результуючої 

інформації. Тому перетворення лекції в практичне заняття не відбувається. 

 

Лекція № 5 

Тема. Вплив проблемних ситуацій на навчальний процес 

 

1. Зміст навчальних проблемних ситуацій. 

2. Технологія побудови проблемної лекції. 

 

1. Зміст і джерела навчальних проблемних ситуацій. 

Основним поняттям проблемного навчання є проблемна ситуація, що є 

інтелектуальне утруднення людини, що виникає у разі, коли він не знає, як 

пояснити  явище, факт, процес дійсності, не може досягти мети відомим йому 
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способом, що спонукає людину шукати новий спосіб пояснення або спосіб дії. 

Проблемна ситуація спричиняє початок мислення в процесі постановки та 

вирішення.  

Виходячи з цього проблемним ученням є така навчально-пізнавальна 

діяльність учнів по засвоєнню знань і способів діяльності, при якій вчаться 

сприймаються пояснення вчителя в умовах проблемної ситуації, з тим або 

іншим ступенем самостійності аналізуються формулювання проблем і 

досягається їх рішення за допомогою висунення пропозицій, гіпотез, їх 

обгрунтування і докази, а також шляхом перевірки правильності рішення.  

Проблемні ситуації і, відповідно, все проблемне навчання будуються на 

принципі проблемності, суперечності як закономірності пізнання, як основного 

механізму, активізує навчання вже на рівні учнів. 

У процесі розумового процесу і дозволу, тим самим, такої проблемної 

ситуації відбувається усвідомлення пізнавальної потреби суб'єкта, яка, будучи 

усвідомленою, спонукає вже розумову активність людини.  

Розумова активність є, з одного боку, характеристикою розвитку 

інтелекту, виховання якої є однією з основних завдань всебічного гармонійного 

розвитку особистості. З іншого боку, високий ступінь розумової активності є 

необхідною умовою для ефективного навчання.  

Таким чином, саме ці ідеї були покладені в основу проблемного 

навчання: постановка проблемного завдання (створення проблемної ситуації) 

призводить до появи пізнавальної потреби, у зв’язку з чим підвищується 

розумова активність учня і розвивається інтелект і, в кінцевому підсумку, за 

рахунок цього відбувається, якщо можна так сказати, ескалація здібностей учня 

і його мотивації до навчання. 

2. Технологія побудови проблемної лекції. 

На відміну від інформаційної лекції, на якій студенти отримують 

підготовлену викладачем інформацію, на проблемній лекції, новий теоретичний 

матеріал подається як невідоме, яке слід відкрити, вирішивши проблемну 

ситуацію. Завдання педагога полягає в необхідності прогнозувати проблемну 
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стратегію навчання, забезпечити участь студентів в аналізі виниклого 

протиріччя, залучати їх до вирішення проблемних ситуацій, вчити висувати 

оригінальні шляхи їх вирішення, вчити аналізувати отриману нову інформацію 

в світлі відомих теорій, висувати гіпотези і використовувати різноманітні 

методи для їх вирішення. 

Дидактичні особливості проблемної лекції висвітлені в дослідженнях 

М.І.Махмутова, О.М.Матюшкіна, В.Оконя, М.М.Скаткіна, І.Я. Лернера, А.В. 

Фурмана та інших вчених, які сформулювали поняття «проблема», «проблемна 

ситуація», «проблемне навчання». 

На проблемній лекції залучення студентів до активної діяльності 

здійснюється викладачем за допомогою створення проблемних ситуацій. 

Проблемна ситуація – ситуація, для оволодіння якою окремий суб’єкт 

(або колектив) має знайти і застосувати нові для себе знання чи спосіб дій1. У 

проблемному запитанні, у проблемній ситуації завжди повинна мати місце 

суперечність, наприклад: суперечність між теоретично можливим способом 

розв’язання задачі та його практичною недоцільністю, відсутністю методів 

аналізу і обробки реально існуючих фактів, суперечність між науковими 

фактами і життєвими уявленнями студентів і т.п. 

У вищій школі, в основному, використовуються наступні варіанти 

проблемного навчання: 

1. Проблемний виклад навчального матеріалу в монологічному режимі 

лекції чи діалогічному режимі семінару. 

2. Проблемний виклад навчального матеріалу на лекції, коли викладач 

ставить проблемні питання, висуває проблемні завдання і сам їх вирішує, при 

цьому студенти частково залучаються до пошуку рішення. 

3. Частково-пошукова діяльність студентів у процесі виконання 

експерименту, лабораторних робіт, під час проблемних семінарів, евристичних 

бесід. Викладач заздалегідь визначає проблему, вирішення якої спирається на 

ту базу знань, яку повинні мати студенти. Поставлені викладачем запитання 
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повинні викликати інтелектуальні утруднення у студентів і потребувати 

цілеспрямованого мисленнєвого пошуку. 

Лекція № 6 

Тема. Ігри в системі управління навчально-творчою діяльністю 

студентів 

1. Поняття про навчальну ділову гру. 

2. Етапи підготовки та методика проведення ділової гри. 

 

1. Поняття про навчальну ділову гру. 

Ділова гра – засіб моделювання різноманітних умов професійної 

діяльності (включаючи екстремальні) методом пошуку нових способів її 

виконання. Ділова гра імітує різні аспекти людської активності та соціальної 

взаємодії. Гра також є методом ефективного навчання, оскільки знімає 

суперечності між абстрактною характером навчального предмета і реальним 

характером професійної діяльності. 

Сьогодні багато педагогічні вузи в практиці навчання студентів 

використовують ділові ігри. Ділова гра активізує навчальний процес і, в 

порівнянні з традиційною формою проведення практичних занять, має ряд 

переваг: 

- вона обумовлює зацікавленість кожного з її учасників у більш 

глибокому пізнанні досліджуваної проблеми; 

- надає їм можливість формувати і підвищувати професійну майстерність 

викладачів, завдяки необхідності у вирішенні педагогічних проблем, 

змодельованих змістом конкретних ігор; 

- сприяє формуванню таких якостей особистості: як дисциплінованість, 

відповідальність, почуття обов'язку, вміння взаємодіяти з колективом, 

забезпечує більшу емоційну включеність учнів в освітній процес. 

2. Етапи підготовки та методика проведення ділової гри. 

Залежно від функцій і цільового призначення ділові ігри розділяються: 
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- навчальні (служать для підготовки управлінців, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців); 

- ділові ігри для вирішення практичних задач (застосовуються для 

колективної або індивідуальної підготовки управлінських рішень з 

урахуванням різноманіття впливаючих на ситуацію чинників і різних варіантів 

розв’язанням проблеми); 

- проектні ділові ігри (до них звертаються при проектуванні 

організаційних систем (підприємств, їх структурних одиниць тощо) та їх зміні, 

розробці функціонально-рольових структур підприємств); 

- дослідницькі (використовуються для аналізу поведінки окремих 

співробітників або цілих колективів залежно від зміни зовнішніх або 

внутрішніх умов їх діяльності (наприклад при вивченні можливостей 

використання в організації різних систем оплати праці). Дослідницькі ділові 

ігри моделюють конкретні організаційні ситуації в режимі «що буде, якщо ...?». 

Це дозволяє прогнозувати різні варіанти змін організаційних ситуацій). 

Послідовність конструювання ділової гри: 

1. З урахуванням призначення ділової гри (навчання та 

дослідження) приводиться опис конкретної ситуації, основні проблеми і 

рішення, що спричиняють дану ситуацію. 

2. Здійснюється формалізація гри, в основі якої можуть лежати 

економіко-математичні методи. Кількісна залежність, що описує 

закономірності зміни показників даної конкретної ситуації та представляють 

структуру імітаційної ігрової моделі, дозволяють спостерігати залежність 

результатів діяльності системи від керованих і некерованих величин. У 

загальному виді імітаційна модель складається зі змінних параметрів і 

критеріїв, які у свою чергу можуть бути цілими функціями, прийнятими з 

обмежуючими умовами. Деякі процеси описуються логічними операціями у 

виді алгоритмів і блок-схем.  

3. Встановлюється адекватність моделі реальній ситуації. Цей процес 

використовує метод аналізу та синтезу системи. Побудова моделі пов’язана зі 
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спрощенням реальної системи методом абстрагування її на частини, потім 

окремі спрощені складові системи об’єднуються в єдине ціле з тим, щоб 

створити модель, адекватну реальній конкретній ситуації. 

Точність сформованої імітаційної моделі й ухвалення рішень багато в 

чому обумовлюється достовірністю даних. Якщо дані подані фактичними 

показниками минулої діяльності, то їх достовірність може бути оцінена 

відомими статистичними методами. Коли ж необхідно використовувати 

майбутні дані, описані якісно і кількісно, виникає необхідність встановлення їх 

достовірності. Економічні та соціальні рішення в основному спрямовані на 

майбутнє, отже, орієнтуються на використання апріорної інформації. Ця 

обставина визначає необхідність застосування прогнозних даних. 

Розробка системи стимулів, що сприяють активізації учасників гри, 

повинна базуватися перш за все на мотивах, викликаних позитивними емоціями 

і у меншій мірі на негативних, оскільки останні гальмують розумову діяльність. 

Найскладнішим і важливим конструктивним елементом ділової гри є система 

стимулів, що базується на реально діючих умовах в різних виробничих 

організаціях. 

 

Лекція № 7. 

Тема. Навчальний контроль 

 

1. Навчальний контроль: сутність, функції та форми. 

2. Методика підготовки та здійснення навчального контролю. 

 

1. Навчальний контроль: сутність, функції та принципи. 

Основна мета контролю як засобу управління навчанням полягає в 

забезпеченні ефективності навчання шляхом систематизації знань, умінь і 

навичок учнів, самостійного застосування ними здобутих знань на практиці. До 

його завдань також належить стимулювання учнів старанно навчатися, 

формування в них прагнення до самоосвіти. 
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Контроль (франц. controle – перевірна) – виявлення, вимірювання й 

оцінювання знань та умінь учнів. 

Об’єктом контролю у навчанні є знання учнів про основні категорії, 

принципи, правила, факти, явища у їх тісному взаємозв’язку і 

взаємозумовленості, їх уміння і навички оперувати цими знаннями. Об'єктом 

контролю є також діяльність учнів у навчанні, їх уміння застосовувати знання 

на практиці, самостійно здобувати нові знання. Контроль знань учнів завжди 

має бути зорієнтований на загальну мету навчання. 

Функції контролю знань поділяють на специфічні (контролювальні) та 

загальні. Специфічні функції полягають у виявленні, вимірюванні й оцінюванні 

знань. До загальних функцій контролю належать: 

- діагностична (визначення рівня та якості знань учнів, виявлення 

прогалин у знаннях та їх причин); 

- освітня (систематизація знань учнів, коригування результатів їхньої 

навчальної діяльності); 

- виховна (формування моральних якостей учнів, виховання адекватної 

самооцінки, дисциплінованості, самостійності, почуття відповідальності); 

- розвивальна (формування самостійності та критичності мислення учня, 

розвиток пізнавальних процесів); 

- стимулювальна (спонукання учнів до систематичної праці, досягання 

кращих результатів у навчанні, подолання прогалин у знаннях); 

- прогностична (визначення шляхів підвищення ефективності роботи 

вчителя і пізнавальної діяльності учнів); 

- оцінювальна (зіставлення виявленого рівня знань, умінь і навичок з 

вимогами навчальної програми); 

- управлінська (коригування роботи учнів і власної діяльності вчителем, 

удосконалення організації навчання). 

Загальні та специфічні функції контролю зумовлені основними 

завданнями навчання і тісно взаємопов’язані. 
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Основними засобами контролю є спостереження за діяльністю учня під 

час занять, вивчення продуктів навчальної праці учня, перевірка знань, умінь та 

навичок. 

До основних принципів контролю знань належать індивідуальний 

характер перевірки, об’єктивність, систематичність, тематична спрямованість, 

єдність вимог, оптимальність, усебічність. 

1). Принцип індивідуального характеру контролю передбачає перевірку 

знань, навичок і вмінь кожного учня, оцінювання успішності з урахуванням 

його психологічних особливостей. 

2). Принцип об’єктивності вимагає оцінити знання учнів за 

встановленими нормами та критеріями. 

3). Принцип систематичності – вимога до перевірки та оцінювання 

успішності учнів, яка передбачає безперервне одержання вчителем інформації 

про якість засвоєння учнями навчального матеріалу на кожному етапі засвоєння 

знань (поурочний облік успішності). 

4). Тематична спрямованість – принцип перевірки та оцінювання 

успішності учнів, який передбачає спрямованість контролю на визначення 

знань, умінь і навичок з конкретного розділу програми. 

5). Принцип єдності вимог полягає в адекватному порівняльному 

відображенні якості навчання у різних школах. 

6). Оптимальність – принцип контролю, який передбачає науково 

обґрунтований вибір найкращого для конкретних умов варіанта завдань, форм і 

методів контролю та оцінювання результатів навчання за певними критеріями. 

7). Принцип усебічності полягає в урахуванні всіх проявів навчальної 

діяльності, встановленні зв’язку з усіма видами роботи учнів на уроці. 

2. Методика підготовки та здійснення навчального контролю.  

Програма дисципліни включає два вида контроля знань студентів: 

1. Контроль проміжних та поточних результатів засвоєння дисципліни; 

2. Підсумковий контроль. 
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Проміжний контроль не має формальних обмежень. Він здійснюється за 

задумом викладача. В якості форми такого контролю можна використовувати: 

- оперативний контроль під час викладу лекційного матеріалу – за 5 хв. до 

закінчення лекції викладач задає студентам 2-3 питання. Зауваження до 

відповідей викладач робить на наступному заняті; 

- бліцконтроль – за 5 хв. до закінчення лекції пропонується на окремому 

папері записати слова, які студенти запам'ятали з теми. На наступному заняття 

проводиться аналіз отриманих результатів, 

- контрольні завдання з письмовим звітом – завдання на порівняння, 

перерахування, складання чи заповнення таблиць. Форма контролю – групова, 

індивідуальна; 

- виконання творчих завдань, 

- реферування та конспектування першоджерел. 

Поточний контроль. Для поточного контролю використовуються 

результати практичних занять. 

Підсумковий контроль – перевірка кінцевого результату навчальної 

роботи студента. Проводиться у формі заліку чи екзамену після вивчення 

дисципліни. Проведення підсумкового контролю і отримання позитивної 

оцінки включає: а) оцінку проміжної атестації (результати модуля 1), б) оцінку 

відвідуваності занять і активність в аудиторії; в) оцінку виконання 

лабораторних, творчих робіт; г) результати модульного контролю. 

Підсумкова атестація проводиться у вигляді заліку, під час якого 

необхідно набрати також певну кількість балів за пройденими темами. Форми 

підсумкового контролю: 

1. традиційна: питання-відповідь (індивідуально, усно чи письмово), 

2. колоквіум / у разі заліку, 

3. опитування-інтерв’ю за тезаурусом чи питанням, які передбачають 

короткі відповіді. Опитування проводиться в присутності всієї групи усно або 

письмово. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти. 

2. Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчально-

виховному процесі вищої школи. 

3. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій 

школі. 

4. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання. 

5. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його 

структура. 

6. Принципи навчання у вищій школі. 

7. Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних 

навчальних умінь. 

8. Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти. 

9. Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі. 

10. Особливості побудови навчальних планів і програм. 

11. Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної 

інформації. 

12. Сучасні технології навчання у вищій школі. 

13. Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі. Види лекцій 

(класична, інтерактивна), їх структура, вимоги до проведення лекційних 

занять у порівнянні поглядів відомих учених-педагогів. 

14. Семінарське, практичне, лабораторне заняття.  

15. Педагогічне консультування, майстер-класи.  

16. Проектна форма навчання.  

17. Методи навчання.  

18. Використання інтерактивних форм і методів навчання, їх різновиди 

(практикум, тренінги, мистецько-ігрові форми навчання, методи 
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наративу: розповіді, описи, автобіографічні, життєві історій, майстер-

класи, педагогічне консультування). 

19. Освітні інноваційні технології в системі вищої школи України. 

20. Поняття «освітня інновація». 

21. Сутність та особливості розвивального навчання студентів. 

22. Застосування активних методів навчання у вищій школі. 

23. Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими 

методами навчання. 

24. Розвиток критичного та творчого мислення студентів. 

25. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації 

щодо їх проведення. 

26. Система контролю в навчальному процесі вищої школи. 

27. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи. 

28. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої 

школи. 

29. Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, 

навичок.  

30. Види і форми організації перевірки студентів (індивідуальна, групова, 

фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система).  

31. Форми контролю якості знань, умінь, навичок студентів (усна співбесіда, 

письмове, фронтальне опитування, стандартизований контроль; письмова 

перевірка, експрес-контроль, лабораторно-практичний контроль, тестова 

перевірка, колоквіуми, контрольні роботи, заліки, курсові та дипломні 

роботи, семестрові та державні іспити).  

32. Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів у вищій школі. 

33. Навчання студентів у закладах вищої школи. 

34. Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх 

розв’язання. 

35. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти. 
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36. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої 

школи на поведінку, діяльність студентів. 

37. Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні. 

38. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі. 

39. Упровадження сучасних технологій навчання на заняттях у вищій школі. 

40. Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентської молоді. 

41. Характеристики сучасних педагогічних технологій.  

42. Класифікація педагогічних технологій.  

43. Професійний розвиток викладача вищої школи України. 

44. Роль викладача вищої школи в нормальній якісній підготовці майбутніх 

фахівців певної спеціальності.  

45. Гуманістична спрямованість особистості викладача.  

46. Сутність, специфіка, структурні компоненти педагогічної діяльності 

викладача вищої школи.  

47. Структурні компоненти педагогічної діяльності викладача: система 

взаємоповязаних знань та вмінь: спеціальних, педагогічних, 

психологічних, методичних; конструктивна, організаційно-мобілізуюча, 

комунікативно-розвиваюча, інформаційно-орієнтувальна, дослідницька, 

гностична діяльність.  

48. Функції викладача. Права й обов’язки викладача. 

49. Принципи,  форми організації моніторингу якості освіти. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни 

«Документознавство» передбачає визначення якості його роботи та рівня 

здобутих протягом навчання умінь і знань, яка передбачає оцінювання в балах 

усіх результатів, досягнутих під час поточного та підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, факту та якості виконання 

самостійних робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних 

аудиторних і домашній завдань, а також інших обов'язкових навчальних 

доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання 

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і 

групах, самоконтроль тощо. 

Робота на лекціях із застосуванням елементів діалогу, бесіди, дискусії, 

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента, 

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування 

української мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної 

теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів – відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь 

відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням 

стильової єдності і виразності.  
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3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з 

теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає 

стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень відчутна поверховість. 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або 

продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, 

виклад загалом зв'язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання завдань, залежно від рівня розгляду студентами окремих 

теоретичних положень теорії і практики дисципліни та умінь і навичок їх 

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

Критеріями оцінювання реферату є: відповідність змісту реферату 

обраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, 

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної 

роботи, стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо  оформлення. 

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до 

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті, 

оцінка за реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за 

рецензією та за захист реферату. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 70 балів. 
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