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ВСТУП 

 

 

Вивчення педагогіки вищої школи зумовлене потребами підготовки 

кваліфікованих викладачів вищої технічної школи, що передбачає знання сутності 

та змісту педагогічного процесу, володіння основними методами навчання; 

методикою викладання в умовах новітніх освітніх технологій; уміння 

запроваджувати різноманітні способи педагогічного спілкування.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження основних 

закономірностей організації навчання та виховання у ЗВО. 

Міждисциплінарні зв’язки: для опанування навчальної дисципліни 

«Педагогіка вищої школи» студент повинен мати знання з таких навчальних 

курсів: «Загальна психологія», «Філософія», «Загальна педагогіка», «Вікова і 

педагогічна психологія», «Професійна педагогіка» тощо. Отримані знання 

можуть створити підґрунтя формування професійної компетенції аспірантів, що 

навчаються на спеціальності «Професійна педагогіка». 

Мета і завдання навчальної дисципліни: cформувати в аспірантів 

фундаментальні знання з педагогіки вищої школи та вміння організовувати  

педагогічний процес у ЗВО; гуманне світосприйняття, необхідне для 

кваліфікованого викладача закладу вищої освіти. 

Завдання навчального курсу полягає в опануванні студентами низкою 

ключових питань щодо: 

–  основних механізмів забезпечення ефективності освітнього прцесу у 

ЗВО;  

– методів науково-педагогічних досліджень; 

–  методів і форм педагогічної взаємодії зі студентами; 

– способів стимулювання саморозвитку й самовдосконалення студентів; 

– плануваня й організації навчальної діяльності у ЗВО; 

– інноваційних технологій навчання;  

– обґрунтування методологічних і наукових підходів щодо визначення 
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сутності та структури навчального процесу у вищій школі, основних 

закономірностей і принципів організації навчання у ЗВО; 

– формування в аспірантів практичного досвіду науково-методичної 

роботи, розробки й упровадження дослідно-експериментальних форм 

педагогічної діяльності; 

– виховання особистісних якостей потенційного педагога, 

відповідального ставлення до виконання обов’язків викладача закладу вищої 

освіти, прагнення до самовдосконалення та самореалізації; 

– сприяння глибокому засвоєнню норм професійної етики педагога, 

розуміння його відповідальності перед студентами. 

У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні  

знати: 

– сутність педагогіки та методи її дослідження; 

– основні категорії педагогіки;  

– особливості підготовки спеціаліста з вищої освітою; 

– вікові особливості студентського віку; 

– основи дидактики: організацію та управління навчальним процесом і 

характеристику процесу учіння; 

– прийоми та засоби активізації навчальної діяльності студентів; 

– засоби діагностики та контролю навчально-пізнавальної діяльності; 

– способи організації наукової та самостійної роботи студентів;  

– основи теорії виховання; 

– психологію суб’єктів педагогічної діяльності; 

– методику виховання дорослого; 

– закономірності, форми й методи педагогічної діяльності; 

– сучасні технології навчання; 

уміти: 

– застосовувати базові психолого-педагогічні знання під час організації 

навчально-виховного процесу у ЗВО; 

– застосовувати методи та прийоми педагогічного впливу на особистість; 
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– використовувати знання з педагогіки в організації навчання, управлінні 

колективом, стимулюванні соціальної активності особистості; 

– застосовувати методи педагогічного дослідження у вивченні та 

впровадженні ефективних форм і методів навчання і виховання; 

– дотримуватись у своїй діяльності професійно-педагогічних етичних 

норм; 

– володіти навичками аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення і 

розв’язання педагогічних завдань у студентському колективі. 

Оволодіння основними знаннями та вміннями вимагає від аспіранів 

усвідомленої самостійної роботи, для керівництва якою запропоновано 

методичні рекомендації. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів ураховують 

модульну будову навчального процесу. Навчальний курс з педагогіки вищої 

школи для студентів денної та вечірньої форм навчання поділено на два модулі: 

«Загальні питання педагогіки вищої школи» та «Суб’єкти педагогічної 

дільності». Кожний з модулів містить у собі всі види навчального 

навантаження: лекційні заняття та самостійну роботу студентів. Тому 

методичні рекомендації містять систему письмових завдань для самоконтролю 

студентів.  

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної 

програми «Професійна освіта» та  навчальної програми з навчального курсу 

«Педагогіка вищої школи».  
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Форми навчання 

Денна і вечірня форми навчання 

Усього  у тому числі 

л практ. лаб. с.р. 

Модуль 1 Загальні питання педагогіки вищої школи 

Тема 1 Предмет 

вивчення  

педагогіки вищої 

школи  

 

12 

 

2 

 

– 

 

– 

 

10 

Теми 2–3 Історія 

вищої освіти 

 

 

10 

 

4 

 

– 

 

– 

 

6 

Тема 4 Система 

вищої освіти в 

Україні 

 

10 

 

2 

 

– 

 

– 

 

8 

Тема 5 Дидактика 

вищої школи 

 

14 

 

2 

 

– 

 

– 

 

12 

Тема 6 Освітні 

технології у ЗВО 

 

14 

 

2 

 

– 

 

– 

 

12 

Тема 7 Методика 

проведення занять 

у ЗВО 

 

18 

 

2 

 

– 

 

– 

 

16 

Усього за 

змістовним 

модулем 1 

78 14 – – 64 

Модуль 2 Суб’єкти педагогічної дільності 

Теми 8–9 

Зміст і структура 

педагогічної 

діяльності у ЗВО 

 

14 

 

2 

 

– 

 

– 

 

12 

Тема 10  

Особистість 

викладача вищої 

школи 

 

8 

 

2 

 

– 

 

– 

 

6 

Тема 11 

Основи 

педагогічної 

 

8 

 

2 

 

– 

 

– 

 

6 
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майстерності 

Тема 12 

Виховання 

студентів 

 

12 

 

4 

 

– 

 

– 

 

8 

Усього за 

змістовним 

модулем 2 

42 10 – – 32 

Семестровий 

контроль –залік 
 - - - - 

Усього годин 120 12 - - 108 

 

 

2 ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Самостійна робота № 1 

Тема. Методологія та методи педагогічного  дослідження 

1. Поняття методології та методу педагогічного дослідження. 

2. Класифікація методів педагогічного дослідження 

3. Методика проведення педагогічного дослідження. 

Завдання для самоперевірки 

1. Надайте відповідь на запитання: чи є заняття педагогічною наукою 

привілеєм окремих категорій? Чи повинен кожен викладач закладу вищої 

освіти проводити наукові дослідження? 

2. Знайдіть помилки у визначенні предмета та об’єкта педагогічного 

дослідження. 

1) тема: педагогічні умови забезпечення кар’єрного зростання молодих 

викладачів; 

 об’єкт: науково-педагогічна діяльність молодих викладачів; 

предмет: педагогічні умови забезпечення кар’єрного зростання; 

2) тема: гендерні собливості фрмування професіоналізму майбутніх інженерів 

в освітньому процесі ЗВО; 
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об’єкт: гендерні собливості формування професіоналізму майбутніх інженерів; 

предмет: формування професіоналізму у ЗВО. 

3. Визначте методологічні підходи та запропонуйте ефективні методи 

педагогічного дслідження із запропонованих тем. Аргументуйте свій вибір. 

Організація професійної підготовки викладачів ЗВО в Австрії. 

Особливості професійної підготовки правників у другі половині ХІХ –

початку ХХ століття. 

Формування комунікативної компетентності майбутніх психологів 

засобами фасилітативної взаємодії. 

Педагогічні умови формування професіоналізму майбутніх економістів у 

процесі фахвої підготовки. 

3. Сформулюйте тему педагогічного дослідження та обґрунтуйте її 

актуальність (2 сторінки). 

4. Сформулюйте тему педагогічного дослідження та охарактеризуйте 

категоріально-пнятійний апарат роботи. 

Література: [1, 4, 9, 11, 12, 13, 14]. 

 

Самостійні роботи № 2–3 

Тема. Історія вищої освіти 

1. Основні етапи становлення й розвитку європейської системи вищої 

освіти. Перші університети. 

2. Становлення вітчизняної ситеми вищої освіти. 

3. Образ викладача закладу вищої освіти та його трансформація. 

Завдання для самоперевірки 

1. Підготувати реферат і презентацію з першого питання плану. 

2. Скласти розгорнуту схему становлення вітчизняної системи вищої 

освіти. Охарактеризувати основні періоди. 

3. Підготувати доповідь про культурно-освітню діяльність одного з 

вітчизняних класичних університетів. 
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4. Надати письмову відповідь на питання: чому і чим відрізняються (а 

чим схожі) образи викладача університету на різних етапах суспільно-

кономічного розвитку. 

Література: [1, 4, 9, 11, 12, 13, 14]. 

 

Самостійна робота № 4 

Тема. Система вищої освіти в Україні 

1. Принципи організації освітнього процесу в Україні. 

2. Структура системи вищої освіти в Україні. 

3. Напрями реформування сучасної вищої освіти. 

Завдання для самоперевірки 

1. Письмово порівняти принципи організації освітнього процесу в 

Україні з принципами організації освіти в Європі. 

2. Підготувати розгорнутий конспект з другого питання. 

3. На підставі аналізу нормативних документів (починати з 2017 року) 

визначити напрями реформування сучасної вищої освіти. 

4. Письмово обґрунтуйте відповідь на питання: чи потрібні невеликі 

регіональні університети (інститути, академії) у контексті дотримання 

принципів організації освітнього процесу в Україні 

Література: [5, 8, 11, 17]. 

 

Самостійна робота № 5 

Тема. Дидактика вищої коли 

1. Поняття методології дидактики ЗВО. 

2. Структура навчального процесу в ЗВО. 

3. Питання змісту навчання в закладах вищої освіти. 

Завдання для самоперевірки 

1. Побутує думка, що нікого нічому навчити неможливо, можна тільки 

допомогти вчитися. Для чого тоді потрібна дидактика? Сформулюйте п’ять тез, 

які обґрунтовують вашу позицію. 



11 

 

2. Охарактеризуйте дидактичну систему, яка ґрунтується на: 

– особистісному підході; 

– діяльнісному підході; 

– діалогічному підході; 

– компетентнісному підході. 

3. Обґрунтуйте ефективні способи педагогічної взаємодії у ЗВО. 

4. Запропонуйте ефективні способи мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів. 

5. Запропонуйте п’ять способів формування професійної мотивації 

студентів. 

6. Визначте компоненти змісту навчання, ураховуючи висловлюваня 

С. Гессена: «Завдання навчання полягає не в тому, щоб зробити людину 

розумнішою (удосконалення розуму як суто психічної здібності можливе 

взагалі тільки у вузько визначених межах), але в тому, щоб зробити її розум 

культурнішим, зробити шляхетним, прищеплюючи їй  метод наукового 

пізнання, навчаючи науково ставити питання і спрямовуючи її на шлях їх 

розв’язання».  

7. Луцій Сенека про молодь висловлювався так: «…не знають 

необхідного, тому навчалися непотрібному». Чи погоджуєтесь Ви з цією 

думкою? Хто повинен визначати необхідне і чи бувають непотрібні знання? 

Відповідь аргументуйте.8. Сформулюйте й обґрунтуйте свої пропозиції щодо 

вдосконалення змісту підготовки фахівців вашої спеціальності. 

9. Складіть робочу й навчальну програми щодо підготовки фахівців вашої 

спеціальності для вибіркової навчальної дисципліни.  

Література: [1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 22]. 

 

Самостійна робота № 6 

Тема. Освітні технології у ЗВО 

1. Проблема технологічності в освіті. 

2. Класифікація освітніх технологій.  
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Завдання для самоперевірки 

1. Презентуйте доповідь на тему: «Чи ефективний технологічний підхід в 

освіті?». 

2. Запропонуйте 10 запитань, що актуалізують знання студентів з теми у 

контексті особистісно-орієнтованого підходу. 

3. Запропонуйте п’ять проблемних ситуацій, необхідних для кращого 

засвоєння студентами навчальної інформації з навчальної дисципліни. 

4. Презентуйте план-проспект проекту «Психолого-педагогічний 

моніторинг якості підготовки майбутніх фахівців». 

№ 

пор.  

Зміст 

роботи 

Бенефіціа

нти 

Виконавці Способи 

реалізаці

ї 

Необхідні 

засоби 

Партнери Да

та 

        

 

5. Запропонуйте можливі способи реалізації технології 

диференційованого навчання у ЗВО. 

6. Мікровикладання. Презентуйте вступ до лекції на основі діалогічного 

підходу. 

7. Обґрунтуйте авторську освітню технологію. 

Література:  [1, 7, 10, 11, 12, 26]. 

 

Самостійна робота № 7 

Тема. Методика проведення занять різних видів 

1. Методика читання лекції. 

2. Методика проведення семінару. 

3. Методика проведення практично-лабораторних занять. 

Завдання для самоперевірки 

1. Заповнити таблицю 

Специфіка різних форм організації навчальної діяльності 
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Форми організації 

навчальної 

діяльності 

Дидактичні задачі Можливі методи 

та засоби  

Форми навчання 

    

    

 

2. Підготувати розгорнутий конспект лекції з фахової навчальної дисципліни. 

3. Підготувати розгорнутий конспект семінару або практичного заняття з 

фахової навчальної дисципліни. 

У розгорнутому конспекті вказати: 

1) навчальний предмет, кількість годин, відведених на його вивчення, 

кількість годин, відведених на лекційні та практичні заняття; семестр, у якому 

вивчається навчальна дисципліна (за робочою навчальною програмою); 

2) тему заняття (за робочою навчальною програмою); 

3) мету заняття; 

4) методи та засоби навчання, які будуть використані на занятті; 

5) міжпредметний зв’язок; 

6) порядок проведення  заняття, відображаючи структуру, характерну для 

конкретного виду навчальних занять. На кожному етапі вказувати конкретний 

прийом роботи та наповнювати його змістом (наприклад, плануючи бесіду, 

сформулюйте та запишіть питання, які задаватимете студентам, передбачається 

розв’язання задач – напишіть їх умову та подайте порядок розв’язання); 

7)  висновки. 

Література: [1, 2, 3, 8, 11, 12, 17, 21].  

 

Самостійні роботи № 8-9 

Тема. Зміст і структура педагогічної діяльності у ЗВО 

1. Підготовчий етап педагогічної діяльності. 

2. Здійснення педагогічної діяльності. 

3. Аналітико-рефлексивний етап педагогічної діяльності. 
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Завдання для самоперевірки 

1. Визначте умови ефективної реалізації підготовчого етапу педагогічної 

діяльності. Відповідь аргументуйте. 

2. Розв’яжіть ситуацію. Колега-доцент, за яким ви проводити практичні 

заняття, захворів. Вас просять підмінити його, прочитавши лекцію на 

незнайомому студентському потоці. Охарактризуйте послідовно підготовчий 

етап до лекції. 

3. Чи поділяєте ви думку М. Свєтлова, який мету педагогічної діяльності 

вбачав у допомозі особистості стати самою собою? 

4. Які критерії слід ураховувати для вибору змісту та методів навчання на 

заняття? 

5. Здібність до імпровізації – найважливіший показик професіоналізму [6, 

с. 82]. Яке значення імпровізація має в педагогічній діяльності? Чи потрібно 

спеціально готуватися до імпровізації? Надайте письмову аргументовану 

відповідь. 

6. Охарактеризуйте можливі бар’єри в педагогічному спілкуванні та 

способи їх усунення. 

7. Розв’яжіть ситуацію. «Студенти не люблять навчальну дисципліну, яку 

ви викладаєте.  Ігнорують заняття, а якщо приходять, то працюють неактивно 

або відверто нічого не роблять. На ваші зауваження ніяк не реагують або 

вибачаються за поведінку». Як ви сплануєте подальше  проведення лекційних, 

семінарських, практичних занять у цій групі? 

8. Скласти тези відповіді на питання: «Яке значення має рефлексія у 

визначенні стратегій особитісного та професійного саморозвитку?» 

9. Запропонуйте вісім вправ для розвитку педагогічної рефлексії. 

Література: [6, 8, 13, 16, 17, 22, 29]. 

 

Самостійна робота № 10 

Тема. Особистість викладача вищої школи 

1. Вимоги до викладача ЗВО. 
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2. Імідж педагога. 

3. Розвиток професіоналізму педагога. 

Завдання для самоперевірки 

1. Вивчіть професіограму викладача вищої школи. Які професійно 

важливі риси, на вашу думку, не враховано? Аргументуйте відповідь. 

2. Які морально-етичні, громадянсько-патріотичні, соціально-

перцептивні, психолого-педагогічні якості повинен мати викладач ЗВО? 

3. Визначте та охарактеризуйте професійні компетентності викладача 

ЗВО. 

4. Визначте свої вимоги до іміджу викладача вишу. Зробіть колаж «Образ 

викладача ЗВО». 

5. Доведіть, або спростуйте думку: «Педагогом від «Бога» становиться 

той, хто цього прагне!» 

6. Авторитет і авторитарність – спільнокореневі слова, історично мають 

спільне значення, але для педагогіки взаємовиключаються. Проілюструйте це 

прикладом із реального життя чи власного педагогічного досвіду. 

7. Розробіть програму професійного саморозвитку на найближчі п’ять 

років. Що ви враховували під час її складання? 

Література: [6, 8, 13, 16, 17, 22, 29]. 

 

Самостійна робота № 11 

Тема. Основи педагогічної майстерності 

1. Поняття про педагогічну майстерність як галузь педагогіки. 

2. Професійна спрямованість викладача. 

3. Педагогічні здібності. 

4. Педагогічна техніка. 

Завдання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте праці науковців, які характеризували образ педагога, 

його майстерність і складіть резюме цих досліджень.  
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2. Охарактеризуйте викладача – майстра своєї справи. Зробіть добірку 

уривків з художніх фільмів, які демонстрували б майстерність викладацької 

діяльності. 

3. Які мотиви а цілі діяльності педагога-майстра? Якою має бути його 

спрямованість. Чому ви мрієте бути викладачем вищого освітнього закладу? 

4. На підставі самоаналізу визначте групи педагогічних здібностей, 

властивих вам, і ті, що необхідно сформувати. 

5. Дайте письмову відповідь на питання: «Що є підґрунтям педагогічного 

такту? Чи виключає він відверту розмову, гостру критику? Як формується 

педагогічний такт? Чи може пересічна людина розвинути в себе цю якість?» 

6. Підготуйте розповідь для студентів з історії науки, якою ви займаєтеся. 

7. Підготуйте питання для бесіди зі студентами з метою мотивування їх 

до роботи за вибраним фахом. 

Література: [6, 8, 13, 16, 17, 22, 29]. 

 

Самостійна робота № 12 

Тема. Виховання студентів 

1. Поняття про виховний процес у ЗВО 

2. Зміст виховної роботи. 

3. Методи виховання студентів. 

4. Самовиховання як підґрунтя для саморозвитку дорослої особистості. 

Завдання для самоперевірки 

1. Надайте письмову відповідь на питання: «Для чого кожному закладу 

вищої світи потрібна своя виховна система?» 

2. Запропонуйте зміст виховної роботи у ЗВО. 

3. Складіть план виховної роботи зі студентами 4-го курсу університету. 

4. Скласти характеристику на студента своєї групи за таким планом: 

Характеристика студента 

Прізвище, ім’я, по батькові. 

Факультет, курс, група. 
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Громадські доручення. 

Успішність за час навчання. 

Потенційні можливості студента. 

Співвідношення потенційних можливостей та успішності. 

Ставлення студентів до власних можливостей. 

Ставлення до завдань, що потребують інтенсивного розумового 

навантаження. 

Участь у громадсько-організаційній діяльності. 

Розуміння навчального матеріалу. 

Ставлення до одногрупників. 

5. На підставі складеної характристики запропонуйте ефективні методи 

виховання для роботи з цим студентом. 

Література: [7, 11, 12, 17]. 

 

3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Педагогіка як наука. 

2. Педагогіка вищої школи у структурі педагогічної науки. 

3. Організація навчання у ЗВО.  

4. Сутність багаторівневої системи підготовки у ЗВО. 

5. Порівняйте поняття змісту освіти та змісту навчання. 

6. Способи мотивації навчальної діяльності студентів.  

7. Вивчення та формування мотивації навчання у студентів вищої 

школи. 

8. Дидактика вищої школи та її завдання. 

9.  Загальнодидактичні принципи. 

10.  Основні засади навчання у вищій школі.  

11.  Структура навчального процесу. 

12.  Оптимізація навчального процесу.  

13.  Освітні технології, їх види. 

14.  Класифікація технологій навчання у вищій школі. 
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15.  Умови впровадження новітніх освітніх технологій у практику 

вищої школи.  

16.  Дистанційне навчання, перспективи його впровадження. 

17.  Основні принципи дистанційної освіти.  

18.  Модульна побудова змісту навчання та модульний контроль. 

19.  Евристичні технології навчання.  

20.  Інформаційні технології навчання. 

21.  Проблемне навчання. 

22.  Загальна характеристика основних методів навчання у вищій 

школі. 

23.  Основні підходи до класифікації методів навчання вищої школи. 

24.  Вибір методів навчання. 

25.  Підготовка до лекції та методика її проведення. 

26.  Структура лекційного курсу у вищій школі. 

27.  Види лекційного викладу. 

28.  Види семінарських занять, підготовка до проведення семінару. 

29.  Методика проведення семінарського заняття. 

30.  Педагогічні завдання просемінару. 

31.  Методика проведення практичних занять у ЗВО. 

32.  Методика організації самостійної роботи студентів. 

33. Ділова гра як форма активного навчання.  

34.  Дидактичне значення навчальної дискусії. 

35.  Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання. 

36.  Діагностика навчання. 

37.  Функції контролю. 

38.  Принципи контролю. 

39.  Колоквіум як засіб перевірки знань, умінь студентів. 

40.  Форми організації контролю знань студентів. 

41.  Педагогічна майстерність. 

42.  Структура педагогічних здібностей. 
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43.  Стилі педагогічного спілкування. 

44.  Педагогічна творчість. 

45.  Зміст педагогічної діяльності. 

46. Структура педагогічної діяльності. 

47. Способи управління студентською аудиторією. 

48. Види педагогічної взаємодії. 

49.  Організація виховного процесу у ЗВО. 

50.  Методи та форми виховної роботи у вищій школі. 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Оцінювання знань аспірантів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. табл.1), яка у відомості обліку успішності (форма № Н-5.03) 

доповнюється за національною системою і за європейською кредитно-

трансферною системою –ECTS. 

Таблиця 1– Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А Відмінно 

Добре 82–89 В Дуже добре 

74–81 С Добре  

Задовільно 64–73 D Задовільно  

60–63 Е Достатньо  

Незадовільно 

35–59 
F

X 

Незадовільно 

(дозволяється 

перескладання) 

1–34 F 

Неприйнятно (повторне 

вивчення навчальної 

дисципліни) 
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Поточний контроль здійснюється викладачем на аудиторних заняттях 

усіх видів і під час перевірки контрольних, тестів, проектів, що виконуються 

під час самостійної роботи. Він покликаний забезпечити зворотний зв’язок між 

викладачем і аспірантами й дозволяє здійснювати ефективне управління 

навчально-пізнавальною діяльністю.  

 

Таблиця 2 – Оцінювання окремих видів навчальної роботи 

Модуль  

Вид 

навчальної роботи 

Mаксимальна 

кількість 

балів 

Присутність на лекції, ведення 

конспекту 

5 

Виконання та захист домашньої 

аналітичної роботи, написання 

реферату 

30 

Підготовка та виконання проектів 25 

Виконання модульної контрольної 

роботи 

20 

Усього за модулем  80 

Диференційвоаний залік 20 

Усього за семестр 100 

 

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він 

отримав позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної 

роботи у балах оцінкам за національною шкалою 

 

Виконання 

та захист 

домашньої 

аналітичної 

роботи, 

написання 

реферату 

Ведення 

конспекту 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Виконання  

проектів  

Оцінка 

за національною 

шкалою 

30 10 18–20 20–25 Відмінно 

25 9 14–17 15–19 Добре 

10 8 10–13 10–14 Задовільно 

 

менше 10 

 

менше 8 

 

менше 10 

 

менше 10 
Незадовільно 
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