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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

економічних дисциплін» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра зі спеціальності 051 Економіка. 

Завдання вивчення курсу „Методика викладання економічних 

дисциплін‖: 

Підготовка студентів до виконання самостійних педагогічних завдань: 

вони оволодіють основними методами викладання,знайомляться з 

нормативними документами, які регламентують діяльність викладача, 

засвоюють форми організації навчального процесу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна „Методика викладання 

економічних дисциплін‖ базується на знаннях, здобутих студентами при 

вивченні наступних дисциплін: політекономія, основи бізнесу, основи 

ринкової економіки, фінанси і кредит,маркетинг, менеджмент, історія 

економічних вчень, логіка, риторика, ділове спілкування та інші.  

Метою дисципліни „Методика викладання економічних дисциплін‖ є 

вивчення та активізація методики викладання економічних дисциплін що 

покликані не лише розкрити зміст економіних категорій, а й знайти 

ефективні форми проведення занять, оцінювання знань для того, щоб процес 

вивчення економіки став більш привабливим та цікавим. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні 

знати: 

- Основні форми та методи проведення занять з економіки;  

- Засвоїти основи викладацької майстерності;  

- Оволодіти всіма формами та видами контролю та оцінювання знань; 

- Вміти підготувати та провести семінарське заняття з економіки. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Курс складається з теоретичної (лекції) та практичної (семінари) 

частин. Лекції за курсом дають основні установки, ряд питань носять 

проблематичний, дискусійний характер. Проведення практичних робіт буде 

сприяти більш повному закріпленню теоретичних знань. 

На практичні заняття виносять теми, що погребують детального 

опрацювання й аналізу для більш глибокою і систематичного вивчення 

навчального матеріалу. Окремі питання занять можуть слугувати темами для 

написання рефератів.  

Для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть 

використовувати навчальні посібники, наведені у цих методичних 

рекомендаціях. 

Починаючи  вивчення  курсу,  насамперед  треба   згідно  з  програмою, 

ознайомитися з його змістом, обсягом кожної теми і послідовністю 

включених до неї питань. Обов’язково необхідно з’ясувати значення та 

зв’язок наукового дослідження з іншими галузями та областями, у яких наука 

знаходить застосування. 

Вивчення курсу рекомендується вести за окремими темами. 

Ознайомившись зі змістом теми, її особливостями, слід затримуватись на 

окремих деталях, а старатися отримати загальне уявлення про викладення 

теми, відмічаючи складні та незрозумілі місця. Після цього можна 

приступити до детального вивчення матеріалу за рекомендованим 

підручником або навчальним посібником. 

Як основне джерело під час вивчення курсу рекомендується 

використовувати підручники. За відсутності вказаних підручників, а також 

для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть 

використовувати інші навчальні посібники, наведені в цих методичних 

вказівках. 
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Для кращого засвоєння і запам’ятовування матеріалу студентові 

належить вести конспекти зі стислим описом розглянутих питань. Після 

вивчення тем даною розділу необхідно відповісти на запитання для 

самоперевірки. 

Запитання для самоперевірки акцентують увагу на найбільш важливих  

матеріалах теми.  
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ  

 

Практичне заняття №1 

Тема: Основи курсу "Методика викладання економічних 

дисциплін" 

Мета: ознайомитися зі змістом, предметом та методами навчання 

з'ясувати основні форми організації навчального процесу, визначити 

особливості використання нормативних документів, розглянути функції, 

значення та недоліки усного викладу, сутність та основи повідомлення, 

опису характеристики, пояснення, лекції, бесіди. 

Ключові слова: методика, лекція, семінар, усний виклад, навчальні 

плани, навчальні програми, конспекти лекцій.  

Короткі теоретичні відомості 

Методика - це сукупність методів, прийомів практичного виконання 

будь-чого, а також вчення про методи викладання певної дисципліни. 

Викладання - це навчання кого-небудь чому-небудь, передача 

інформації з будь-якої сфери знань. 

Викладати - це означає займатися викладацькою діяльністю. 

Методика викладання економічних дисциплін - це педагогічна наукова 

дисципліна, що досліджує процеси викладання економіки. 

Методи навчання: 

1)  інформаційно-рецептивний - викладач дає вже оброблену інформацію, 

а студент лише сприймає; 

2)  репродуктивний - відтворення раніше отриманої інформації за 

допомогою тестів чи питань; 

3) метод проблемного викладання - викладач ставить завдання і сам його 

вирішує, але при цьому демонструє порядок рішення; 

4) частково пошуковий метод (евристичний) - спільна праця викладача і 

студента; 
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5)  дослідницький студент самостійно обирає мету і вирішує 

завдання.  

6) основними формами організації навчального процесу с лекція, семінар,  

консультація, самостійна робота, олімпіади, наукова робота, робота над 

рефератом, курсовим та дипломним проектом, навчально -виробнича 

практика, залік та екзамен. 

Міністерство освіти і науки України затверджує навчальні плани за 

спеціальностями. Це документ обов'язків для ВНЗ та для школи, в якому 

вказані предмети, що підлягають вивченню, послідовність їх розподілу за 

роками і кількість годин, що відводиться на той чи інший предмет. 

Відповідно до навчальних планів затверджуються навчальні програми 

за предметами. У них визначаються обсяги знань, перелік умінь та навичок 

щодо певної дисципліни. 

Відповідно до навчальних програм створюються конспекти лекцій, 

плани семінарських занять. 

Основним видом усного викладу є лекція. У лекції використовуються і 

повідомлення, і характеристика, і опис, і пояснення. Для ефективного 

проведення лекції викладач повинен організувати слухання лекції й активи, 

розумову діяльність студента. 

Для забезпечення сприйняття лекції дуже важливо розставити не лише 

змістовні, а й інтонаційні акценти, викладати лекцію гарною літературною 

мовою, зацікавлено та емоційно. 

Дуже важливо визначити оптимальне співвідношення матеріалу лекції  

та підручника. Викладач зобов'язаний включити до матеріалу лекції "об'єкти 

міцного засвоєння" (найбільш важливі питання, проблеми курсу). 

Необхідною умовою викладання матеріалу є образність і конкретність із 

використанням кількісних показників. Кількісних показників повинно бути 

небагато, лише найбільш важливі. Викладання матеріалу повинно бути 

Доступним і науковим. Дуже важливо зацікавити слухачів.  
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Не менш важливі вимоги до мови викладача; вона повинна бути 

яскравою, образною, простою та вільною від "слів-паразитів". 

Загальний обсяг лекцій визначається навчальними планами. 

Функції усного викладу: інформаційна, логічна, виховна. При реалізації 

цих функцій особлива роль належить викладачу. Розрізняють такі 

монологічного усного викладу: повідомлення або розповідь, опис, пояснення. 

      Незважаючи на численні переваги, усний виклад має ряд недоліків: 

- примусовість за темпом сприйняття (норма - темп викладання - не 

більше двох слів за секунду й 16 слів у одному реченні); 

- засвоєння навчального матеріалу ускладнюється його не 

розчленованістю. 

Контрольні питання 

1) Назвіть основні форми організації  навчального процесу.  

2) Що  важливе для забезпечення сприйняття лекції? 

3) Назвіть функції  усного викладу. 

Література: [1, с. 19-28; 2, с. 49-67; 4, с. 21-26; 7, с. 111-134]. 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Методика підготовки та проведення лекції (уроку) з 

економіки 

Мета: ознайомитися з особливостями підготовки лекцій (уроку); 

з'ясувати   зв'язок    лекцій    з    іншими    формами    навчального   процесу:    

розглянути різновиди лекцій, навички творчого слухання, культуру та 

техніку мовлення. 

Ключові слова: лекція, навички творчого слухання, культура та 

техніка мови, аналіз та самоаналіз лекцій.  

Короткі теоретичні відомості 

Урок - форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель у межах 

чітко визначеного часу з постійним складом учнів певного віку згідно з 
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розкладом вирішує певні навчально-виховні питання. Відповідно до мети і 

завдань, педагогічних засобів визначають наступні типи уроків: 

- урок із засвоєння наукових знань; 

- урок засвоєння практичних способів діяльності;  

- урок контролю і оцінювання засвоєння; 

- комбінований урок. 

Позитивні характеристики лекцій: 

- порівняно з конспектом та підручником має більше можливостей 

врахувати специфіку аудиторії та сучасні наукові дослідження; 

- живе слово викладача, інтонація, міміка, жести мають значний 

емоційний вплив на слухачів; 

 - прямий контакт з аудиторією посилює увагу слухачів; 

 - викладання матеріалу на лекції економить час; 

 - лекція має особливе професійне значення для студентів, які прагнуть 

займатися педагогічною діяльністю. 

Типи лекцій: вступні, тематичні, заключні, оглядові (для студентів 

заочної форми навчання). 

Головні відмінні риси лекції та уроку: вік слухачів та час проведення. 

Методика підготовки лекцій та уроків складається з розробки заняття 

як складової частини навчального курсу, розробки системи контролю за 

якістю навчального матеріалу, самоконтролю та контролю за якістю 

викладання. 

Переконливість викладання зростає при конкретизації матеріалу, 

відході від абстрагування, підвищенні мовної динаміки. 

Оцінюючи методику проведення заняття, необхідно визначити структуру 

уроку лекції, запланувати використання наочних посібників і теоретичних 

засобів навчання, передбачити заходи активізації пізнавальної діяльності 

учнів, встановлення контакту з аудиторією. 

Дуже важливо проаналізувати матеріал, який виноситься на урок 

визначити його обсяги, основний і другорядний.  
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Етапи підготовки лекцій (уроку); в аналітичний – проблемний аналіз 

теми, формулювання питань, пошук відповідей на них, формулювання 

відповідей; » стратегічний – визначення «обличчя» аудиторії, формулювання 

завдань, створення тез та цікавих заголовків; 

- тактичний - підбір аргументів і фактів, вибір прийомів і методів 

активізації учнів, композиція матеріалу;  

- редакційний - заміна незрозумілих слів, роз'яснення важких 

термінів, виключення штампів і повторень, спрощення мови 

викладання; 

- робочий або аудиторний - орієнтація на аудиторію, тактика лекції, 

зворотній зв'язок зі слухачами; 

- контрольно-підсумковий - самоаналіз та аналіз відгуків.  

Студент через 30 хв після лекції забуває 40 % інформації, через 3 дні 

останні 25% інформації. 

Контрольні питання 

1) Назвіть позитивні характеристики лекцій.  

2) Назвіть головні відмінні риси лекції та уроку. 

3) Назвіть етапи підготовки лекцій (уроку). 

Література: [1, с. 39-58 ; 2, с. 29-37; 5, с. 24-56; 7, с. 121-134; 8, с. 23-42] 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Порядок підготовки і проведення семінарських (практичних) 

занять з економічних дисциплін 

Мета: ознайомитися   зі   змістом   та   особливостями   

проведення семінарського заняття; з'ясувати структуру плану-конспекту 

проведення семінарського заняття; визначити особливості роботи студентів 

щодо ефективного сприйняття матеріалу семінару; розглянути види 

діяльності викладача, методики "рольових тріад", "мозкового штурму" та 

"мозкової атаки". 
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Ключові слова: семінарське (практичне) заняття, план-конспект 

проведення семінарського заняття, види діяльності викладача.  

Короткі теоретичні відомості 

Семінар - це теоретичне або практичне заняття, під час якого 

студенти під керівництвом викладача обговорюють певну тему або 

проблему і, спираючись на раніше отриману інформацію, порівнюючи 

різні точки зору, виробляють комплексне бачення, що коректується та 

узагальнюється керівником семінару. 

Призначення семінару: 

- розширити і закріпити знання щодо вивчення дисципліни; 

- розвинути навички творчого мислення;  

- формувати навички самостійної роботи з відбору, аналізу та 

узагальнення інформації; 

- виховати   уміння   передавати   повідомлення   та   брати   

участь   в 

- обговоренні; 

- отримання навичок ораторського мистецтва. 

Інколи семінари проводять за результатами науково-дослідних робіт. 

Якісне. Проведення семінарів повинно забезпечуватися обранням керівника 

семінарів та навчально-методичною роботою кафедри. 

Проведення семінарів дозволяється, викладачам, що відвідали лекції  а 

відповідних дисциплін та отримали допуск до ведення занять. 

Зміст семінарів повинен відповідати основним цілям семінарських 

занять: розширення знань з даної дисципліни, розвиток творчого 

мислення, розвиток навичок самостійної роботи й передачі 

повідомлень. 

Семінари повинні відповідати трьом дидактичним вимогам: 

доступність, науковість, системність. 

При проведенні семінару викладач повинен ураховувати 

індивідуальні особливості кожного студента і його рівень підготовки.  
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Викладач має право вільно обирати форми і методи проведення 

семінарського заняття. Обов’язки викладача при цьому: управління 

аудиторією, створення атмосфери доброзичливості та поважного 

ставлення до чужої думки, ведення обліку присутності, оцінювання 

повідомлень, доповнень, питань. 

До початку семінарського заняття викладачу рекомендується: 

обрати методику проведення семінару, визначити посібники, необхідні 

для організації  заняття, підготувати методичну документацію щодо 

семінару тощо. 

До складу плану-конспекту проведення семінарського з аняття 

входять: тема, час проведення, мета і завдання, матеріальне й технічне 

забезпечення, література, вступ, основна частина, заключна частина.  

Розрізняють три методики проведення семінарів, рольових тріад, 

"мозкової атаки" (визначення ідеї, її  переваг і недоліків), мозкового 

штурму. 

Контрольні питання 

1) Призначення семінару. 

2) Назвіть форми і методи проведення семінарського заняття.  

3) Методика мозкового штурму. 

4) Складання плану-конспекту проведення семінарського заняття.  

Література: [2, с. 19-28; 4, с. 44-67; 6, с. 21-36; 9, с. 91-134]. 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Задачі викладача щодо організації самостійної роботи  

студентів 

Мета: з'ясувати значення самостійної роботи у навчальному процесі,  

визначити особливості самостійної роботи з курсового та дипломного 

проектування; розглянути сутність контролю. 

Ключові слова: самостійна робота, задачі викладача щодо організації  

самостійної роботи студентів, контроль. 
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Короткі теоретичні відомості 

Отримання комплексних знань з будь-якої дисципліни можливе лише 

за умови постійної самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння 

матеріалу студент повинен вести конспект самостійно опрацьованого 

матеріалу, котрий стане доповненням конспекту курсу лекцій. Основні 

форми самостійної роботи це комплексне вивчення конспекту лекцій, 

опрацювання основної Додаткової літератури виконання контрольної роботи 

за темою з використанням додаткової літератури. 

Активна самостійна робота студента є вирішальним ефективного сприйняття 

матеріалу.  Ця робота повинна бути цілеспрямованою, мотивованою та 

організованою. Вона передбачає: 

- теоретичну підготовку з теми заняття: слухання лекцій за 

темами семінару, ознайомлення з планом семінару, огляд 

літератури, підготовка повідомлення на семінар, розробка 

питань та відповідей на них; 

- активну роботу під час семінару: виступи з повідомленнями, 

відповіді на питання, записи найбільш цікавих повідомлень, 

узагальнень та висновків; 

- аналіз підсумків роботи за результатами заняття: виділення 

матеріалу, що вимагає додаткового вивчення, узагальнення 

результатів, підготовка питань на консультацію. 

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення будь -якої 

дисципліни є підготовка і написання студентом курсової роботи, що 

сприяє глибокому засвоєнню дисциплін, розвитку творчого мислення та 

навичок самостійної науково-пошукової діяльності. У ході виконання 

курсової роботи студенти набувають навичок самостійної роботи з 

монографічною і періодичною літературою, систематизації  та 

узагальнення фактичного матеріалу, аналізу складних економічних 

процесів, користування науковою термінологією. 
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Підготовка до курсової та дипломної роботи зобов'язує студента 

вийти за межі підручника, оскільки передбачає дослідження окремої 

проблеми, яка ґрунтується на вивченні та використанні широкого кола 

додаткової літератури. Результати конкретного дослідження виносяться 

на захист, що забезпечує не пише глибоке засвоєння матеріалу, але й 

уміння відстоювати свою точку зору і погляди.  

Контрольні питання 

1) Назвіть основні форми самостійної роботи. 

2) Що є важливим засобом підвищення ефективності вивчення будь 

якої дисципліни? 

3) Назвіть складові активної самостійної роботи. 

Література: [1, с. 79-108; 3, с. 69-87; 6, с. 51-76; 10, с. 101-134] 

 

Практичне заняття №5 

Тема: Перевірка та оцінювання результатів економічного 

навчання  

Мета: ознайомитися зі змістом, формами контролю; з'ясувати виховне 

й освітнє значення контролю та оцінки знань, визначити вимоги до перевірки 

знань, розглянути особливості оцінювання успішності та запобігання  

неуспішності.  

Ключові слова: контроль та оцінювання результатів

 навчання,  оцінювання успішності та запобігання неуспішності. 

Короткі теоретичні відомості 

Перевірка та оцінювання знань с обов'язковим компонентом 

навчального процесу. Освітнє значення перевірки та оцінювання знань 

полягає в тому, що і викладач, і студент отримують якісну 

характеристику засвоєння навчального матеріалу.  

Важливе значення має об'єктивне оцінювання й при цьому в усіх 

навчальних закладах повніша бути єдина система підходів до 

успішності. 
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Оцінка є досить суттєвим інструментом впливу на учня. Завищена 

оцінка може розхолоджувати або, навпаки, стимулювати. Рівень 

позитивної оцінки (відмінно, добре чи задовільно) визначається 

глибиною даних пояснень, чіткістю формулювань, якістю викладення 

матеріалу та його оформленням. При цьому, для оцінки "відмінно" 

необхідно враховувати граматичні показники відповіді, володіння 

державною мовою, відповідність графічного та іншого  оформлення 

діючим стандартам. 

До негативної оцінки призводить: незнання основ та принципу 

проведення теоретичного обґрунтування відповіді.  

З метою забезпечення більш гнучкого механізму комплексного оцінювання 

рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система оцінювання. За 

цією системою рівень виконання завдання оцінюється сумою балів, 

одержаних за певними показниками. 

Вимоги до оцінювання та перевірки знань: об'єктивність, 

систематичність, усебічність, індивідуальний підхід та ін. 

Види перевірки й оцінювання знань: попередня оцінка, тематична або 

періодична, підсумкова. Форми - усна або письмова робота, у формі 

фронтального або індивідуального опитування, у формі поурочного 

балу, альтернативний метод, залік та екзамен.  

Попередження неуспішності - це визначення причин поганого 

засвоєння матеріалу. Основні причини неуспішності: відсутність 

достатньої  працездатності, уважності; запущеність знань; невміння 

виділити основне, відрізнити головне від другорядного; відсутність 

інтересу до навчального предмету. 

Створення теплої, ділової атмосфери на заняттях є головною 

передумовою гарної роботи студентів. 

Контрольні питання 

1) Назвіть основні форми самостійної роботи. 
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2) Що є важливим засобом підвищення ефективності вивчення будь -

якої дисципліни? 

3) Назвіть складові активної самостійної роботи.  

Література: [1, с.89-108; 5, с. 79-97; 8, с.91-116; 11, с.131-144]. 
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3 ПРАКТИЧНІ ЗАДАННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕСТИ 

 

1. Методика – це: 

а) процес  навчання; 

б) сукупність методів і прийомів; 

в) вчення про методи навчання; 

г) педагогічна майстерність. 

2. Викладати – це означає займатися: 

а) педагогічною діяльністю ; 

б) науковою діяльністю;  

в) навчально-методичною та виховною діяльністю. 

3. Методи навчання – це: 

а) евристичний; 

б) психодіагностичний; 

в)репродуктивний;  

г) стохастичний.  

4. Спільна праця викладача і студента передбачаються: 

а) психод іагностичним методом;  

б) репродуктивним методом ;  

в) стохастичним методом;  

г) евристичним методом.  

5. Відтворення раніше отриманих знань та інформації у вигляді тестів і 

питань – це: 

а) метод проблемного викладення ;  

б) іформаційно-рецептивний метод; 

в) еврис тичний;  

г) репродуктивний.  

6. Студент самостійно визначає мету і виконує завдання – це умова 

методу: 
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а) дослідницького ; 

б) евристичного  

в) репродуктивного; 

г) методу проблемного викладення. 

7. Функції усного викладу: 

а) виховна ;  

б) психологічна; 

в) інформаційна ;  

г) пізнавальна.  

8. Бесіда, що має визначити початковий рівень знань студента: 

а) контрольна;  

б) вступна;  

в) аналітична.  

9. Основні відмінні риси лекції й уроку: 

а) триваліс ть ;  

б) в ік с лухач ів ;  

в) зміст. 

10. Аналіз та самоаналіз відгуків передбачається на етапі підготовки 

лекції: 

а) аналітичному ;  

б) стратег ічному ;  

в) контрольно-підсумковому. 

11. Семінар повинен відповідати трьом дидактичним вимогам: 

а) науковість; 

б) стислість; 

в) інформативність; 

г) системність. 

12. Визначення ідеї, її переваг і недоліків передбачаються методикою: 

а) ―мозкового штурму‖; 

б) ―мозкової атаки‖; 



20 
 

в) ―рольових тріад‖. 

13. Попередження неуспішності – це: 

а) виявлення причин поганого засвоєння матеріалу; 

б) підвищення зацікавленості студентів. 

14. Форма оцінювання знань, при якій ставиться запитання і дається 

декілька відповідей, серед яких лише одна правильна: 

а) усна;  

б) письмова;  

в) альтернативна; 

г) фронтальне опитування. 

15. Вимоги до оцінки знань: 

а) комплексність; 

б) оптимальність; 

в) системність; 

г) всебічність; 

д) індивідуальний підхід. 

16. Регулярність проведення перевірки і оцінки знань – це вимога: 

а) всебічності; 

б) гласності; 

в) систематичності; 

17. Урахування індивідуальних особливостей кожного – це 

особливість вимоги: 

а) усебічності; 

б) індивідуального підходу,  

в) об’єктивності. 

18. Відповідність мови літературним нормам - це вимога: 

а) логічності мови ; 

б) зрозумілості; 

н) правильності мови; 

г) багатства мови. 
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4 КРИТРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Підготовка до практичних занять з дисципліни є обов’язковим видом 

роботи студента, його оцінювання враховує, по-перше, своєчасність 

підготовки до практичних занять, а по-друге активна участь у практичних 

заняттях з обговоренням питань, що виносяться на останнє. Максимальна 

оцінка, яку може отримати студент за підсумками всіх теоретичних занять 

становить 60 балів. 

При визначенні оцінки виконання практичних завдань викладач 

враховує критерії теоретичного обґрунтування, здійснення розрахунків, 

використання табличного і графічного методів, формулювання висновків і 

правильності оформлення та орієнтується на шкалу оцінювання критеріїв 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання виконання студентом завдань контрольної роботи 

№ 

пор. 

Критерій Шкала оцінювання  Максимальна 

кількість балів 

1 Наявність конспекту Даного на лекції 

Даного на лекції та підготовка 

питань що виносились на самостійну 

роботу 

1 

 

2 

2 Поточний та 

підсумковий 

контроль знань на 

практичних 

(семінарських) 

заняттях 

Опитування, контрольні, 

розрахункові, графічні роботи, тести, 

письмові завдання, вирішення задач 

1 – «задовільно» 

2 – «добре» 

3 – «відмінно» 

 

3 Написання рефератів 

відповідно до 

тематики курсу 

Написання реферату та його 

презентація на практичному занятті  

5 – написання 

реферату 

7,5 – написання 

реферату та його 

презентація на 

практичному 

занятті 
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4 Виконання 

контрольних робіт за 

змістовними 

модулями 

 3 – «задовільно» 

4 – «добре» 

5 – «відмінно» 

 

Своєчасність виконання контрольної роботи оцінюється п’ятьма 

балами у випадку подання виконаного завдання на рецензування на кафедру 

у строки, встановлені графіком навчального процесу, у випадку ж порушення 

цих строків студент отримує 0 балів.  

Присутність на всіх лекційних і практичних заняттях оцінюється 

п’ятьма балами у тому випадку, якщо студент відвідував усі лекційні та 

практичні заняття згідно з розкладом навчального процесу, має повний 

конспект лекцій і не має заборгованості із виконання завдань до практичних 

занять. 

Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за 

результатами семестрового контролю, складається з кількості балів 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру, та 

кількості балів отриманих під час екзамену. 

Результати підсумкових заходів (поточного контролю та екзамену) 

оцінюються за 100- бальною шкалою з подальшою трансформацією у 

державну оцінку.  
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