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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

18 4 

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:150 –  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

–  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

20 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 7 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен –  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

110 140 

 
 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та управління 

в початковій школі» є: ознайомлення магістрантів з організацією, змістом, 

принципами та методами управління у початковій школі. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: особливості організації та 

управління в початковій школі; формування у майбутніх фахівців знання і 

уміння в галузі педагогічного керування.  

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Освітній 

менеджмент в початковій школі», «Сучасні моделі початкової освіти». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Менеджмент інклюзивної школи». «Спеціальна педагогіка та 

спеціальні методики початкового навчання». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно 

до освітньо-професійної програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 
Шифр  

компете

нтності 

 
Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 
Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 1    Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ПРН 3 

 

 

 

 

 

 

Знати нормативну базу функціонування 

закладу загальної середньої освіти, 

принципи адміністрування та управління 

в початковій освіті, моніторинг якості 

діяльності вчителя початкової школи за 

напрямами (методична, контролююча, 

проектна, освітня, виховна тощо). 

ЗК 3 Здатність працювати в 

команді.  

ПРН 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 20. Здатність продовжувати навчання, 

вдосконалювати набуту кваліфікацію з 
високим рівнем автономності; дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, 

узагальнювати та презентувати власний 
педагогічний досвід. 
 

ЗК 6 Здатність до планування, 

складання прогнозів і 

передбачення наслідків 

своїх дій, управління 

якістю роботи, що 

виконується.  

ПРН 4 

 

 

 

 

 

 

ПРН 12 

 

 

 

 

 

 

 

Володіти знаннями сучасних технологій 

навчання освітніх галузей дітей молодшого 

шкільного віку; знати специфіку та 

інструментарій педагогічного супроводу 
дітей з особливими освітніми потребами, 

методи діагностики навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти. 
 

Володіти практичними способами пошуку 

наукової та професійної інформації з 

використанням сучасних інформаційних 
технологій, хмарних сервісів, баз даних і 

знань. 
 

 

ЗК 7 Здатність спілкуватися 

державною мовою та 
іноземною як усно, так і 

письмово 

ПРН 19 Виявляти відповідальність за внесок до 

професійних знань і практики та оцінювання 
процесу і результатів власної педагогічної 

діяльності й діяльності учителів початкових 

класів закладів загальної середньої освіти. 

Фахові компетентності (ФК)   

ФК 3  організаційна - здатність ПРН 4 Володіти знаннями сучасних технологій 

навчання освітніх галузей дітей молодшого 



організовувати навчально-

пізнавальну та виховну 

діяльність молодших 

школярів, їх самостійну та 

пошуково-дослідницьку 

роботу, здійснювати освітній 

процес у початковій школі з 

використанням інноваційних 

педагогічних технологій. 

 

 шкільного віку; знати специфіку та 

інструментарій педагогічного супроводу 
дітей з особливими освітніми потребами, 

методи діагностики навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти. 

ФК 4 предметна - здатність 

здійснювати методичний 

супровід освітньої діяльності 

в початковій школі, 

аналізовувати та критично 

осмислювати психолого-

педагогічну та методичну 

інформацію для вирішення 

науково-дослідницьких і 

практичних завдань 

організації початкової освіти. 

 

ПРН 12 

 

 

 

 

ПРН 4 

Володіти практичними способами пошуку 

наукової та професійної інформації з 

використанням сучасних інформаційних 
технологій, хмарних сервісів, баз даних і 

знань. 
Володіти знаннями сучасних технологій 

навчання освітніх галузей дітей молодшого 
шкільного віку; знати специфіку та 

інструментарій педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами, 
методи діагностики навчальних досягнень 

здобувачів початкової освіти. 

ФК 8 автономізаційна - 

здатність аналізувати, 

критично осмислювати 

проблеми в галузі 

початкової освіти, здатність 

до саморозвитку, творчості, 

самовизначення, 

самоосвіти, 

конкурентоспроможність. 

ПРН 20 Здатність продовжувати навчання, 

вдосконалювати набуту кваліфікацію з 
високим рівнем автономності; дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, 

узагальнювати та презентувати власний 
педагогічний досвід. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 

 

Шифр  

компете 

нтності 

 
Результати навчання 

 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 
відповідальність 

ІК нормативну базу 

функціонування 

закладу 

загальної 

середньої освіти, 

принципи 

адміністрування 

та управління в 

початковій освіті 

забезпечення 

організації освітнього 

процесу початкової 

школи, здійснювати 

моніторинг за його 

якістю та об’єктивним  

оцінюванням 

результатів освітньої 

підготовки здобувачів 

початкової освіти 

забезпечувати 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема, 

до здобувачів 

початкової освіти 

управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, що 

потребують нових 

стратегічних 

підходів 

ЗК 1 класифікувати 

загальні основи 

розробляти засоби 

контролю перевірки й 

організовувати  

спільну діяльність 

формувати 

відповідальність за 



управління 

початковою 

школою 

оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

усіх учасників 

освітнього процесу 

для підвищення 

педагогічної 

майстерності 

внесок до 

професійних знань 

і практики та 

оцінювання 

результатів 

діяльності колег-

учителів 

початкової школи 

ЗК 3 принципи 

адміністрування 

та управління в 

початковій освіті 

демонструвати 

управлінську 

культуру у реалізації 

принципів і функцій 

освітнього 

менеджменту 

виявляти 

комунікативну 

стратегію, тактику та 

техніку взаємодії з 

усіма учасниками  

освітнього процесу 

здатність 

продовжувати 

навчання, 

вдосконалювати 

набуту 

кваліфікацію з 

високим рівнем 

автономності 

ЗК 6 моніторинг 

якості діяльності 

вчителя 

початкової 

школи за 

напрямами 

(методична, 

контролююча, 

освітня, виховна 

тощо); 

особливості 

планування 

роботи 

початкової 

школи 

забезпечувати 

ефективність процесу 

навчання, виховання 

та соціалізації учнів 

початкових класів; 

розробляти засоби 

контролю перевірки й 

оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів 

організовувати  

спільну діяльність 

усіх учасників 

освітнього процесу 

для підвищення 

педагогічної 

майстерності 

формувати 

відповідальність за 

внесок до 

професійних знань 

і практики та 

оцінювання 

результатів 

діяльності колег-

учителів 

початкової школи 

ЗК 7 особливості 

методичної 

роботи в 

початковій 

школі та ведення 

документації 

здійснювати 

моніторинг 

дотримання 

педагогічними 

працівниками 

психолого-

дидактичних засад і 

сучасних методик 

навчання освітніх 

галузей, визначених 

Державним 

стандартом 

початкової освіти 

забезпечувати 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема, 

до здобувачів 

початкової освіти 

здатність 

продовжувати 

навчання, 

вдосконалювати 

набуту 

кваліфікацію з 

високим рівнем 

автономності 

ФК 3 особливості 

планування 

роботи 

початкової 

школи 

забезпечення 

організації освітнього 

процесу початкової 

школи 

виявляти 

комунікативну 

стратегію, тактику та 

техніку взаємодії з 

усіма учасниками  

освітнього процесу 

управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, що 

потребують нових 

стратегічних 

підходів 

ФК 4 особливості здійснювати забезпечувати формувати 



методичної 

роботи в 

початковій 

школі та ведення 

документації; 

моніторинг 

якості діяльності 

вчителя 

початкової 

школи за 

напрямами 

(методична, 

контролююча, 

проектна, 

освітня,  

виховна тощо) 

моніторинг за його 

якістю та об’єктивним  

оцінюванням 

результатів освітньої 

підготовки здобувачів 

початкової освіти, 

забезпечувати 

ефективність процесу 

навчання, виховання 

та соціалізації учнів 

початкових класів 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема, 

до здобувачів 

початкової освіти 

відповідальність за 

внесок до 

професійних знань 

і практики та 

оцінювання 

результатів 

діяльності колег-

учителів 

початкової школи 

ФК 8 класифікувати 

загальні основи 

управління 

початковою 

школою, форми, 

види і методи 

внутрішньо-

шкільного 

контролю 

 

демонструвати 

управлінську 

культуру у реалізації 

принципів і функцій 

освітнього 

менеджменту 

організовувати  

спільну діяльність 

усіх учасників 

освітнього процесу 

для підвищення 

педагогічної 

майстерності 

здатність 

продовжувати 

навчання, 

вдосконалювати 

набуту 

кваліфікацію з 

високим рівнем 

автономності 

 
 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ьт

ац
ії

 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ьн
і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о

та
 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
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о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ьт

ац
ії

 

Ін
д
и

в
ід

у
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ьн
і 

за
н
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тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б
о

та
 

1. 

Теоретичні засади 

управління і керівництва 

освітою та початковою 

школою 

6 2 4    12 
   

   
 

2. 
Внутрішнє керівництво 

загальноосвітнім 

закладом 

4 2 2    10 
   

   
 

3. 
Внутрішній контроль в 

загальноосвітньому 

закладі 

4 2 2    10       
 

4. 
Документація 

початкової школи 
4 2 2    10       

 



5. 

Методична робота в 

початковій школі 

загальноосвітнього 

навчального закладу 

4 2 2    10       

 

6. 
Передовий педагогічний 

досвід 
4 2 2    10       

 

7. 
Цілепокладання в 

управлінні процесом 

навчання 

4 2 2    10 
   

   
 

8. 
Зміст освіти в 

навчальному закладі 
4 2 2    10       

 

9. 
Інспектування 

загальноосвітніх 

закладів 

4 2 2    10       
 

Проміжний контроль       8       
 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

2    2  10       
 

                                   Разом: 40 18 20  2  110        

 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 
Тема 1. Теоретичні засади управління і керівництва освітою та початковою школою  

Управлінська діяльність в організації процесу навчання. Якості і стилі (типи) лідерства. 

Технології управління. Функції управління процесом навчання в початковій школі. 

Основні напрями роботи заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій 

школі. Обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі. 

Тема 2. Внутрішнє керівництво загальноосвітнім закладом 

Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчального закладу, його 

заступників. Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу. Облік роботи 

загальноосвітнього навчального закладу. Атестація педагогічних працівників.. 

Особливості керівництва навчально-виховною роботою в початковій школі..Навчально-

матеріальна база школи. 

Тема 3. Внутрішній контроль в загальноосвітньому закладі 

Зміст внутрішнього контролю ЗНЗ, вимоги до нього. Види і методи внутрішнього 

контролю. Організація внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

Тема 4. Документація початкової школи 

Документування і документообіг у початковій школі. Мета перевірки документації: класні 

журнали, журнали групи продовженого дня, тематичне планування, робочі зошити, 

контрольні зошити, плани вихователів ГПД, особові справи учнів, щоденники учнів. 

Організація колективної роботи з документами в початковій школі. Вимоги щодо ведення 

класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Вимоги до ведення 

календарних планів, поурочних планів, зошитів учнів,щоденників учнів, планів роботи 

вихователів ГПД. 

Тема 5. Методична робота в початковій школі загальноосвітнього навчального закладу 

Завдання і зміст методичної роботи. Форми методичної роботи з учителями, їх 

характеристика. Організація методичної роботи з учителями початкових класів 



малокомплектних шкіл. Організація методичної роботи на діагностичній основі. Атестація 

педагогічних працівників та підвищення кваліфікації. Зміст і завдання методичної роботи 

в початковій школі крізь призму нормативних документів. Форми методичної роботи в 

початковій школі: колективні, індивідуальні, нетрадиційні. 

Тема 6. Передовий педагогічний досвід 

Поняття про передовий педагогічний досвід.Критерії оцінки передового педагогічного 

досвіду. Виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду. Впровадження в 

практику досягнень передового педагогічного досвіду та педагогічної науки. 

Тема 7. Цілепокладання в управлінні процесом навчання 

Суть поняття «цілепокладання». Класифікація цілей навчання Технологія розробки цілей 

навчальної діяльності на рівні школи. Технологія побудови цілей навчання на уроці. 

Тема 8. Зміст освіти в навчальному закладі 

Сучасні підходи до визначення поняття «зміст освіти»: історичний аспект. Реалізація 

змісту освіти в навчальному закладі 

Тема 9. Інспектування загальноосвітніх закладів 

Структура інспекції в загальноосвітньому закладі освіти. Зміст роботи  інспекції в ЗНЗ. 

Особливості організації та проведення інспектування. Ліцензування та атестація 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

  

 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 
ТЕМА 1-2. Теоретичні засади управління і керівництва освітою та початковою школою  

ТЕМА 3. Внутрішнє керівництво загальноосвітнім закладом 

ТЕМА 4. Внутрішній контроль в загальноосвітньому закладі 

ТЕМА 5. Документація початкової школи 

ТЕМА 6. Методична робота в початковій школі загальноосвітнього навчального закладу 

ТЕМА 7. Передовий педагогічний досвід 

ТЕМА 8. Цілепокладання в управлінні процесом навчання 

ТЕМА 9. Зміст освіти в навчальному закладі 

ТЕМА 10. Інспектування загальноосвітніх закладів 

5.3.Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Форми звітності денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 15  Конспект 

2. Підготовка до семінарських занять 15  Конспект 

3. Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку: 

- Особливості структури малокомплектної 

сільської школи. 

- Особливості планування, організації і 

проведення уроків та самостійної роботи 

учнів на уроці. 

- Виховна робота в сільській 

малокомплектній школі. 

- Робота з батьками учнів сільської 

малокомплектної школи. 

10  Конспект 

4. Підготовка до проміжного контролю 10  МКР 



(модульної контрольної роботи) 

5. Виконання індивідуальних завдань: 

- конспект першоджерел; 

- опрацювання наукових статей, написання 

анотацій до них; 

- підготовка реферату; 

 - підготовка та захист презентації про роботу 

методичного об’єднання вчителів початкової 

школи (на базі конкретної початкової школи) 

 

15 

15 

 

15 

15 

  

Конспект 

Анотації наукових 

статей 

Реферат 

 

Презентація 

 Разом 110   

 

Тематика індивідуальних завдань 

  

– підготовка реферату з обраної теми: 

 

1. Інновації в житті початкової школи.  

2. Контроль та звітність у початковій школі.  

3. Організація роботи вчителів початкової школи з учнями.  

4. Організація роботи вчителів початкової школи з батьками учнів.  

5. Організація і координація роботи з позашкільними установами та 

організаціями.  

6. Організація і проведення методичних заходів.  

7. Організація шкільного методичного об’єднання вчителів початкової 

школи.  

8. Підвищення кваліфікації, самоосвіта і саморозвиток учителів початкової 

школи.  

9. Сучасна початкова школа (з досвіду роботи).  

10. Система виховної роботи у початковій школі.  

11. Ораторське мистецтво завуча початкової школи.  

12. Риторична діяльність учителя початкової школи.  

13. Системність у роботі вчителя початкової школи.  

14. Особливості уроків у початковій школі.  

15. Організація роботи з обдарованими дітьми у початковій школі.  

16. Якість роботи вчителя початкової школи зі шкільною документацією.  

17. Вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного 

досвіду.  

18. Вивчення системи уроків вчителя початкової школи.  

19. Аспектний аналіз системи роботи вчителя початкової школи.  

20. Організація роботи гуртків і факультативів у початковій школі.  

21. Організація шкільних предметних олімпіад у початкові школі.  

22. Координація процесу адаптації першокласників.  

  
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування на семінарських заняттях, 

виконання та захист ІНДЗ. 



6.2. Форми проміжного контролю: виконання модульної  контрольної 

роботи. 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 

 
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Усне опитування, обговорення проблемних питань, розв'язання ситуаційних 

завдань, виконання тестів, виконання та захист ІНДЗ, вивчення першоджерел 

з дисципліни та огляд наукової літератури з курсу, написання анотації на 

одну з прочитаних  статей або книг на педагогічну тематику, написання 

педагогічного есе. 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

Екзамен 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

 

Схема розподілу балів 

 Поточний контроль 
Проміжний 

контроль 

Підсумковий 

контроль 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів – середньозважений бал 

оцінок за відповіді на семінарських 

заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100-бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

50 балів – за 

результатами 

відповіді на 

екзамені 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів  6 балів 25 балів 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 



97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
 

Оцінка 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 



навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид 
Максимальна 

кількість балів 

Конспект першоджерел  5 

Анотації  наукових статей 5 

Реферат 5 

Презентація  5 

 

Критеріями оцінювання конспекту першоджерел є вільне орієнтування 

у першоджерелах з дисципліни, глибоке та всебічне розкриття змісту 

наукової літератури з курсу, наведення аргументів на підтвердження власних 

думок, здійснення аналізу та висновків. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей  є стисле 

відтворення прочитаної наукової статті, висвітлення її основного змісту,  її 

глибокий, всебічний аналіз, обґрунтування та аргументація. 

Критеріями оцінювання реферату є самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення  на основі опрацювання теоретичного матеріалу. 

Критеріями оцінювання презентації є відповідність її змісту темі, вільне 

використання наукової термінології, наведення аргументів на підтвердження 

власних думок, здійснення  аналізу та висновків, оригінальність візуального 

представлення презентації. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної 

роботи – 10 балів, а мінімальний пороговий рівень за її виконання складає 

6 балів. Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 

5 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного 

аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

 



8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни (екзамен) виставляється за 

результатами поточного, проміжного контролю та підсумкового контролю 

(відповідно вагові коефіцієнти 0,4, 0,1 та 0,5). 

Результат підсумкового (екзаменаційного) контролю визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) студента, які він 

отримав за кожне з питань екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 

100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий 

коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. Мінімальний пороговий рівень за  

відповідь на екзамені складає 25 балів 

Екзамен отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у 

робочій програмі навчальної дисципліни, має достатню кількість балів за 

поточний контроль (не менше 20 балів), проміжний контроль (не менше 

6 балів) та склав екзамен (не менше 25 балів). 
 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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