
  



Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки/спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузьзнань 

01 Педагогічна освіта 
(шифр і назва) Обов’зкова 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістовихмодулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Підібрати наочність, 

авторські твори 

(письменників, поетів) та 

твори українського фольклору 

для вивчення тем освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

у початковій школі. Розробка 

вправ для формування одного 

із суспільствознавчих понять. 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120/120 

4-й 3-й, 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи  

студента –4 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

10 год. 4 год. 

Семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

14 год. – 

Самостійна робота 

72 год. 100 год. 

Індивідуальнізавдання: 

8 год. 8 год. 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 33,3/66,7 

для заочної форми навчання – 10/90 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування 

суспільствознавчої та ключових компетентностей в учнів відповідно до завдань освітньої 

галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової освіти. 

Завдання навчальної дисципліни: 

1. Формувати уявлення про «Методику навчання освітньої галузі 

«Суспільствознавство»» як науку та навчальну дисципліну, її методологію. 

2. Ознайомити студентів (з метою застосування у своїй діяльності) з такими 

інструментами: Декларація ООН про освіту та навчання правам людини (2011 р.), 

Державний стандарт початкової загальної освіти (2011 р.); Державний стандарт 

початкової освіти (2018 р.), Загальна декларація прав людини (1948 р.), Закон України 

«Про освіту» (2018 р.), Конвенція ООН про права дитини (1989 р.), Конституція України 

(1996 р.), Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів (2005 р.), Концепція 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти (2015 р.), Концепція 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000 

р.), Концепція екологічної освіти в Україні (2001 р.), Концепція національно-

патріотичного виховання дітей і молоді (2015 р.), Концепція реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

(2016 р.), Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (2015 р.), Навчальні 

програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 1–4 класи (зі змінами) (2015 р.); 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-2 кл.) (2018 р.); Типова 

освітня програма початкової освіти. Цикл І (1-2 класи) (2018 р.); Хартія Ради Європи з 

освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини (2010 р.). 

3. Вчити свідомо і творчо підходити до визначення навчально-виховних завдань, 

добору змісту, форм, методів і засобів формування життєвих компетентностей та 

особистісних якостей молодшого школяра, виховання його громадянських якостей, 

патріотичних почуттів. 

4. Вчити узагальнювати, систематизувати, інтегрувати знання різних навчальних 

дисциплін та використовувати їх у професійній діяльності. 

5. Вчити проектувати педагогічний процес, прогнозувати його ефективність, 

здійснювати контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших 

школярів з предмета «Я у світі». 

6. Формувати загальні та фахові компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. 

7. Розвивати у студентів творче та критичне мислення, творчу уяву, здатність до 

цілепокладання, прийняття рішень, рефлексії. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення курсу 

студент оволодіває такою компетентністю: 

ЗК 5. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 

реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя 

в Україні, застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод 

своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової школи (або дітей раннього і 

дошкільного віку); використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству України. 



ЗК 7. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною 

структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей; 

здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту 

художніх творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 

ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної 

позиції вчителя. Здатність до цінування та повага до різноманітності і 

мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та 

різних розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, 

індивідуальних особливостей. 

ФК 4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи 

стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх 

галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

Очікувані результати навчання: 

ПРН 2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи. 

Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості ведення журналу 

обліку успішності учнів. Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній 

діяльності. 

ПРН 5. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу 

освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач. 

ПРН 9. Моделювати процес навчання учнів початкової школи певного предмета: 

розробляти проекти уроків, методику роботи над окремими видами завдань. 

 

3. Мова навчання:  

Мова навчання: українська 

  



4. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні засади реалізації курсу 

«Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» 

Тема 1. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» як наука 

та навчальна дисципліна 

Предмет, мета і завдання «Методики навчання освітньої галузі 

«Суспільствознавство», її зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.  Загальна 

характеристика освітньої галузі «Суспільствознавство» та її місце у Державному стандарті 

початкової загальної освіти. Навчальний предмет «Я у світі» у курсі початкової школи 

щодо реалізації завдань освітньої галузі «Суспільствознавство». Методологічні підходи та 

принципи проектування змісту навчального предмета «Я у світі». 

Тема 2. Методи та прийоми реалізації завдань навчального предмета«Я у 

світі» у початковій школі 

Сутність та структура методу навчання. Класифікація методів та прийомів 

навчання. Словесні методи навчання. Наочні методи навчання. Практичні методи 

навчання. Інтерактивні методи навчання. Ігрові методи навчання. Вибір і оптимальне 

поєднання методів та прийомів навчання. 

Тема 3. Урок – основна форма вивчення освітньої галузі 

«Суспільствознавство» у початковій школі 

Поняття про форми організації навчання. Урок – основна форма організації 

процесу вивчення предмета «Я у світі» у початковій школі. Традиційні уроки у курсі «Я у 

світі», методика їх проведення. Методика організації та проведення нестандартних уроків. 

Тема 4. Позаурочна та позакласна робота в контексті вивчення курсу «Я у 

світі» 

Позаурочні форми роботи у вивченні предмета «Я у світі». Особливості 

позакласної роботи .Алгоритм підготовки і проведення виховного заходу. 

Тема 5.Засоби навчання предмета «Я у світі» у початковій школі.  

Поняття засобу навчання. Вербальні засоби навчання. Натуральні засоби навчання. 

Ілюстративні засоби навчання. Технічні засоби навчання. Загальні вимоги до 

використання засобів навчання, їх комплексне використання. 

Тема 6. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі 

вивчення курсу «Я усвіті» 

Сутність, функції та основні види контролю навчальної діяльності молодших 

школярів. Види перевірки навчальних досягнень учнів на уроках з курсу «Я у світі». 

Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організаційно-методичні основи формування 

суспільствознавчих понять у молодших школярів на уроках курсу «Я у світі»: 

компетентнісний підхід 

Тема 7. Формування суспільствознавчих понять в учнів початкової школи на 

уроках «Я у світі»: психолого-педагогічний аспект 

Загальна характеристика понять, сенситивність молодшого шкільного віку щодо їх 

формування. Процес та умови формування поняття. Алгоритм формування понять у 

процесі засвоєння молодшими школярами змісту предмета «Я у світі». 

Тема 8. Методика формування уміння навчатися упродовж життя в молодших 

школярів у процесі реалізації змістової лінії «Людина». 



Освітні компетентності як інтегральні характеристики якості підготовки учнів. 

Сутність компетентності уміння вчитися впродовж життя. Ключові поняття змістової 

лінії: «людина», «людина як частина природи», «людина як частина суспільства», 

«особистість», «індивідуальність», «розвиток людини», «людське «Я». Специфіка 

формування поняття «людське «Я». Методика організації уроку на тему «Навчання як 

складник життєвого успіху». Методика організації уроку на тему «Життя – найвища 

цінність». 

Тема 9. Методика формування соціальної та комунікаційної компетентностей 

молодших школярів у процесі реалізації змістової лінії «Людина серед людей». 

Сутність соціальної та комунікативної компетентностей. Ключові поняття 

змістової лінії: «сімʼя», «склад сімʼї», «основні обовʼязки в сімʼї», «людські чесноти», 

«конфлікт», «культура поведінки». Специфіка формування понять «сімʼя», «склад сімʼї», 

«основні обовʼязки в сімʼї». Методика формування уявлень про людські чесноти. 

Методика формування культури поведінки учнів початкової школи. 

Тема 10. Громадянська та історична спрямованість змістової лінії «Людина в 

суспільстві». 

Сутність громадянської та історичної компетентностей. Ключові поняття теми: 

«суспільство», «держава», «символи держави», «громадянин», «права громадянина», 

«права дитини», «обовʼязки громадянина», «державне свято», «славетні українці», 

«традиція», «звичай», «обряд». Специфіка формування понять «права громадянина», 

«обовʼязки громадянина». Організація та проведення уроків на тему «Україна – незалежна 

держава», «Символи держави: Герб, Прапор, Гімн, їх значення».Методика 

формуванняправосвідомості в межах курсу «Я усвіті» у початковій школі. 

Тема 11. Методичні особливості формування загальнокультурної 

компетентності учнів в процесі реалізації змістової лінії «Людина і світ». 

Сутність загальнокультурної компетентності. Ключові поняття теми: «Україна – 

європейська держава», «різноманітність народів у світі», «культура», «культурна 

спадщина», «природні багатства», «наука», «винахід». Методика формування уявлень про 

різноманітність народів та їх культур у світі. Особливості розкриття тем «Земля – 

спільний дім для всіх людей», «Україна – європейська держава», «Внесок українців у 

світову науку, культуру». Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення 

господарства, культурного обміну. Використання на уроках «Я у світі» у початковій школі 

надбань світової та української культури. 

Тема 12. Організація вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 

початковій школі 

Сутність інтегрованого навчання, особливості його реалізації у початковій школі. 

Наскрізні змістові лінії (НЗЛ) як соціально значущі надпредметні теми, їх роль у 

формуванні в молодших школярів загальних уявлень про довкілля. Реалізація НЗЛ (на 

прикладі засвоєння змісту матеріалу за освітніми програми О. Савченко, Р. Шияна) у 

контентах: «Людина як біологічна та суспільна істота», «Довкілля та діяльність людини в 

ньому», «Рідний край», «Україна: географічні, суспільно-історичні, державні аспекти», 

«Людина на планеті Земля», «Глобальні проблеми сучасност»і: методичні аспекти». 

  



5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні засади реалізації курсу «Методика навчання 

освітньої галузі «Суспільствознавство». 
Тема 1. Методика навчання 

освітньої галузі 

«Суспільствознавство» як 

навчальна дисципліна 

10 2 2 – – 6 10 2  – – 8 

Тема 2. Методи та прийоми 

реалізації завдань навчального 

предмета«Я у світі» у 

початковій школі 

10 2 2 – – 6 10 – 2 – – 8 

Тема 3. Урок – основна форма 

вивчення громадянської та 

історичної освітньоїгалузі у 

початковій школі. 

10 2 2 – – 6 8 – – – – 8 

Тема 4. Позаурочна та 

позакласна робота в контексті 

вивчення курсу «Я у світі» 

10 2 2 – – 6 8 – – – – 8 

Тема 5. Засоби навчання 

предмета «Я у світі» у 

початковій школі.  

8 – – 2 – 6 8 – – – – 8 

Тема 6. Контроль та оцінювання 

навчальних досягнень учнів у 

процесі вивчення курсу «Я 

усвіті» 

6 – – – – 6 8 – – – – 8 

Разом за змістовим модулем 1 54 8 8 2 – 36 52 2 2 – – 48 

Змістовий модуль 2. Організаційно-методичні основи формування суспільствознавчих 

понять у молодших школярів на уроках курсу «Я у світі»: компетентнісний підхід 

Тема 7. Формування 

суспільствознавчих понять в 

учнів початкової школи на 

уроках «Я у світі»: психолого-

педагогічний аспект. 

10 2 2 – – 6 10 2 – – – 8 

Тема 8. Методика формування 

уміння вчитися впродовж життя 

в молодших школярів у процесі 

реалізації змістової лінії 

«Людина як особистість». 

10 – – 4 – 6 11 – 2 – – 9 

Тема 9. Методика формування 

соціальної та комунікаційної 

компетентностей молодших 

школярів у процесі реалізації 

змістової лінії «Людина серед 

людей». 

10 – – 4 – 6 9 – – – – 9 

Тема 10. Громадянська та 

історична спрямованість 
10 – – 4 – 6 10 – 2 – – 8 



змістової лінії «Людина в 

суспільстві». 

Тема 11. Методичні особливості 

формування загальнокультурної 

компетентностіучнів у процесі 

реалізації змістової лінії 

«Людина і світ». 

8 – 2 – – 6 9 – – – – 9 

Тема 12. Організація вивчення 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» у початковій 

школі 

10 –– 4 – – 6 11 – 2 – – 9 

Разом за змістовим модулем 2 58 2 8 12 – 36 60 2 6 – – 52 

Усього годин 112 10 16 14 – 72 112 4 8 – – 100 

Модуль 2 

ІНДЗ – – – – 8 – – – – – 8 – 

Усього годин 120 10 16 14 8 72 120 4 8 – 8 100 

 

  



6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» як 

педагогічна наука та навчальна дисципліна. 
2  

2 Методи та прийоми реалізації завдань навчального предмета«Я у світі» у 

початковій школі 
2 2 

3 Урок – основна форма вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство»  
у початковій школі. 

2 – 

4 Позаурочна та позакласна робота в контексті вивчення курсу «Я у світі» 2 – 

5 Методика формування уміння вчитися впродовж життя у молодших 

школярів у процесі реалізації змістової лінії «Людина як особистість». 
2 2 

6 Громадянська та історична спрямованість змістової лінії «Людина в 

суспільстві». 
– 2 

7 Методичні особливості формування загальнокультурної компетентності 

учнів у процесі реалізації змістової лінії «Людина і світ». 
2 – 

8 Формування понять у курсі «Я досліджую світ»: тематична інтеграція 4 2 

Всього 16 8 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1 Засоби навчання предмета «Я у світі» у початковій школі. 

Організація та методика проведення уроку засвоєння нових знань з 

предмета «Я у світі» у початковій школі. 

2 

2-

3 

Організація та методика проведення комбінованого уроку з предмета 

«Я у світі» у початковій школі. 

4 

4-

5 

Організація та методика проведення уроку узагальнення знань з 

предмета «Я у світі» у початковій школі. 

4 

6-

7 

Організація та методика проведення нестандартного уроку «Я у світі» 

у початковій школі. 

4 

Всього 14 

 

  



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Предмет і завдання «Методики викладання освітньої галузі 

«Суспільствознавство» в умовах реформування початкової школи. 

(конспект). Опрацювати та коротко законспектувати нормативно-правові 

документи, що складають основу вивчення предмета «Я у світі» 

(Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 1–4 класи 

(зі змінами) (2015 р.); Державний стандарт початкової загальної освіти 

(2011 р.)). 

6 6 

2 

Законспектувати матеріал на тему«Ігрові методи навчання, їх 

використання на уроках «Я у світі» (дидактичні, сюжетно-рольові ігри)»». 

Підготувати/розробити та провести практично сюжетно-рольову 

гру/дидактичну гру для формування або закріплення суспільствознавчого 

поняття.  

6 6 

3 
Методичні особливості конструювання уроків різних типів навчальної 

дисципліни «Я у світі» у початковій школі (створення порівняльної 

таблиці) 

6 8 

4 Виписати кілька цитат з творів А. Макаренка і В. Сухомлинського про 

значення позаурочної та позакласної роботи.  
6 6 

5 Законспектувати матеріал на тему«Засоби навчання предмета «Я у світі» 

у початковій школі»». 
6 6 

6 
Законспектувати матеріал на тему «Контроль навчальних досягнень учнів 

на уроках «Я у світі»». Розробити різноманітні види перевірки 

навчальних досягнень учнів з навчальної дисципліни «Я у світі».  

6 8 

7 Законспектувати матеріал на тему «Реалізація міжпредметних зв'язків у 

процесі засвоєння учнями суспільствознавчих понять». 
6 8 

8 Розробити сценарій студентської дискусії за темою: «Життя – найвища 

цінність». 
6 8 

9 

Розробити або підібрати проблемні життєві ситуації, які сприятимуть 

засвоєнню знань та формуванню вмінь і навичок при вивченні змістової 

лінії «Людина серед людей». Законспектувати матеріал на тему «Сутнісні 

характеристики поняття «культура поведінки»». 

6 10 

10 
Законспектувати матеріал на тему «Громадянські якості особистості, 

методика їх формування». Здійснити добірку вправ з підручника «Я у 

світі» для формування правознавчої свідомості учнівпочатковоїшколи. 

6 10 

11 

Законспектувати матеріал на тему «Співробітництво країн у питаннях 

збереження природи, ведення господарства, культурного обміну». 

Розробити репродуктивну/евристичну бесіду для вивчення теми 

«Волонтерство як добровільна суспільнокорисна діяльність». 

6 10 

12 

Інтеграція знань в контексті контентів (вертикальна інтеграція) та 

освітніх галузей (горизонтальна інтеграція). Створення таблички для 3-4 

кл. Опрацювати та коротко законспектувати нормативно-правові 

документи, що складають основу вивчення предмета «Я досліджую світ» 

(Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-2 кл.) 

(2018 р.); Типова освітня програма початкової освіти. Цикл І (1-2 класи) 

(2018 р.); Державний стандарт початкової освіти (2018 р.)). 

6 14 

Разом 72 100 

 



9. Індивідуальні завдання 

1. Підібрати наочність, авторські твори (письменників, поетів) та твори 

українського фольклору для вивчення тем громадянської та історичної освітньої галузі / 

освітньої галузі «Суспільствознавство» у початковій школі. 

2. Розробка вправ для формування одного із суспільствознавчих понять. 

 

10. Методи навчання 

Словесні (розповідь, бесіда, лекція тощо), наочні (ілюстрація, демонстрація тощо), 

практичні методи, репродуктивний метод, частково-пошуковий метод, проблемний метод, 

самостійна робота студентів, проведення лабораторних дослідів, інтерактивні методи 

навчання, презентації, рольові ігри, дидактичні ігри, банки візуального супроводу 

освітнього процесу, складання структурно-логічних схем тощо. 

 

11. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий експрес-контроль, письмове тестування, комп’ютерне 

тестування, перевірка виконання самостійної роботи, розробка та проведення 

уроків/окремих фрагментів уроків, розробка та проведення виховних заходів, вирішення 

проблемних задач, підготовка презентації, сценарування проблем, моделювання ситуації, 

підготовка повідомлення/виступу, самооцінювання, взаємооцінювання, захист ІНДЗ, 

екзамен. 

 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

90–100 

Студент (студентка) активно працює протягом усього курсу; міцно засвоїв 

теоретичний матеріал, передбачений навчальною програмою; вільно 

самостійно та аргументовано викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, висловлює власне ставлення до альтернативних 

міркувань з конкретної проблеми. Студент (студентка) здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою розумових операцій синтезу, 

аналізу, класифікації, виявляти причинно-наслідкові зв’язки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями, 

приймати рішення. Вільно використовує інформаційні технології для 

реалізації поставлених перед ним завдань та для поповнення власних 

знань. 

Демонструє високий рівень засвоєння практичних вмінь та навичок. Може 

аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання й оцінити 

результати власної прктичної діяльності. 

Усвідомлено використовує отримані теоретичні знання та практичні 

навички у стандартних та нестандартних ситуаціях. 

82–89 

Студент (студентка) активно працює протягом усього курсу; достатньо 

повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано та логічно його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Зміст 

теоретичних питань, в основному, розкриває, але припускається певних 

неточностей у логіці викладу. Студент (студентка) уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із 

самостійною і правильною аргументацією, висловлює власні міркування з 

приводу тих чи інших проблем, вміє формувати висновки і узагальнення, 

вільно оперувати фактами та відомостями. Вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок. Здатен до самостійного 



опрацювання навчального матеріалу,  

Вільно застосовує знання в стандартних ситуаціях, має стійкі навички 

виконання завдань. 

75–81 

Студент (студентка), у  цілому, володіє навчальним матеріалом, викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але 

без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Відповіді 

студента відзначаються неповнотою. Студент (студентка) може зіставити, 

узагальнити, систематизувати інформацію лише під керівництвом 

викладача. 

Студент (студентка) здатен адекватно реагувати на відповіді інших, 

застосовувати вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. 

Він самостійно опрацьовує навчальний матеріал, виправляє допущені 

помилки, частково контролює власні навчальні дії, практичні завдання 

виконує за зразком. 

69–74 

Студент (студентка) володіє навчальним матеріалом не в повному обсязі, 

на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу 

з елементами логічних зв’язків. Орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних 

знань.  

У студента виникають труднощі при виявленні суттєвих ознак вивченого, 

виявленні причинно-наслідкових зв’язків, оцінюванні фактів та явищ, 

формулюванні висновків. 

З допомогою викладача він здатен відтворювати логіку наукових 

положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником та 

конспектом, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

Завдання виконує за зразком.  

На заняттях студент поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом 

викладача. 

60–68 

Студент (студентка) володіє навчальним матеріалом поверхово, 

фрагментарно, 

відтворює основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування, без достатнього розуміння. Студент (студентка) погано 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, у нього 

відсутнє наукове мислення. Виявляє здатність елементарно викласти 

думку, але не завжди контролює свою відповідь. Не вміє здійснювати 

найпростіші операції аналізу, синтезу, узагальнення.  

Має елементарні, нестійкі навички виконання практичних завдань. 

Планування та виконання завдань відбувається за допомогою або під 

керівництвом викладача. 

1–34/ 35–59 

Студент (студентка) не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень. Завдання виконує на рівні елементарного 

відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, фрагментів навчального 

матеріалу. 

Студент(студентка) виявляє неспроможність висвітлити питання або 

питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, у 

відповіді відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення. 

Практичні навички не сформовані, виконує лише елементи завдання, 

потребує постійної допомоги викладача. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен) 



Поточнетестування та самостійна робота 
ІНДЗ 

Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
15 10 100 

5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсовоїроботи, 

практики 

для заліку 

90–100 відмінно 

зараховано 

82–89 
добре 

75–81 

69–74 
задовільно 

60–68 

35–59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зарахованоз 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

1. Нормативні документи. 

2 .Опорні конспекти лекцій, їх презентації. 

3. Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації. 

4. Таблиці, стенди, схеми, конспекти уроків та виховних заходів тощо. 
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