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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів:
3
Загальна кількість годин:
90
Рік вивчення дисципліни
1
за навчальним планом:
Семестр:
2
Тижневе навантаження (год.):
аудиторне:
2
самостійна робота:
4
Форма підсумкового
залік
контролю:
Мова навчання:
українська
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Розподіл годин за навчальним планом
Форма навчання
Вид занять
Денна
Заочна
Лекції:

16

8

Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Самостійна робота:

14
60

4
78

Консультації:

-

-

Індивідуальні заняття:

-

-

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП кафедри
психології, соціальної роботи та педагогіки, які безпосередньо проводять заняття або
звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою: kaf_psp@tnu.edu.ua.

2. Програма навчальної дисципліни
Передумови для вивчення дисципліни:
Препозит:
Філософія
Методика дослідження та організація
підготовки дисертаційної роботи

Постпозит
Основи публічного управління та
адміністрування
Політика в публічному управлінні
Механізми державного управління у окремих сферах і галузях суспільного життя
Інновації в публічному управлінні
Реформи держави та суспільства
Право в публічному управлінні
Практика прийняття управлінських
рішень

Мета вивчення дисципліни:
розкрити систему вищої освіти в Україні та основи організації освітнього процесу у
закладах вищої освіти; закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта
навчально-професійної діяльності та специфіку науково-педагогічної діяльності викладача,
сприяти на цій основі формуванню загальної психолого-педагогічної культури та
компетентності студентів, їх готовності до майбутнього кваліфікованого професійнопедагогічного спілкування
Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою
програмою):
ПРН 9. Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні.
ПРН 10. Знання та вміння використовувати законодавче та нормативно-правове
забезпечення вищої освіти.
ПРН 11. Знання специфіки науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи.
ПРН 12. Знання та вміння використовувати сучасні засоби і технології організації на
здійснення освітнього процесу.
ПРН 13. Знання та вміння використовувати різні аспекти виховної роботи зі

студентами та інноваційні методи навчання.
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Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення
дисципліни
Результати навчання
Шифр та назва
Уміння/
Комунікаці Відповідальніс
компетентності
Знання
навички
я
ть і автономія
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)
ЗК9. Комплексність у
педагогічній діяльності
щодо організації та
здійснення освітнього
процесу, навчання,
виховання, розвитку і
професійної підготовки
студентів до певного
виду професійноорієнтованої діяльності.
Зміст навчальної дисципліни
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1.Педагогіка вищої школи, її предмет і завдання
Сучасні пріоритети вищої освіти та завдання психолого-педагогічної науки і
практики. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті. Предмет і
основні категорії педагогіки та психології вищої школи. Завдання педагогіки та психології
вищої школи.
Тема 2. Психологічна характеристика студентського віку
Психологічна характеристика студентства. Студентський вік визначається як «золота
пора людини» (Б. Ананьєв). «Я-концепція» майбутнього фахівця. Ієрархія потреб студентів.
Суперечливості та кризи студентського віку. Форми адаптації студентів до навчання у
закладі вищої освіти.
Тема 3. Професійне становлення особистості студента
Заклад вищої освіти – один із провідних чинників соціалізації особистості студента як
майбутнього фахівця. Навчально-професійна діяльність як провідна в студентському віці.
Професіоналізація особистості студента як новоутворення студентського віку. Розвиток
мислення студентів. Формування позитивної «Я-концепції» майбутнього фахівця. Фахова
компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності.
Роль самовиховання в професійному зростанні студента.
Тема 4. Психологія студентської групи
Психологічні особливості студентської групи та її структура. Розвиток студентської
групи. Міжособистісні стосунки у студентській групі. Керівництва та лідерства у групі.
Тема 5. Структура і функції педагогічної діяльності викладача вищої школи.
Структура педагогічної діяльності викладача вищої школи. Вимоги до професійної
діяльності викладача вищої школи: знання, уміння. Сучасні технології вищої школи та їх
значення для взаємодії викладач-студент-викладач. Наукова і викладацька творчість в
діяльності педагога вищої школи.
Тема 6. Форми і методи організації навчального процесу у вищій школі.
Класифікація форм навчання. Види і методика проведення лекційних, семінарських,
практичних, тренінгових занять. Класифікація методів навчання студентів. Поняття «активні
методи навчання» та «активне навчання».
Тема 7. Психолого-педагогічні засади управління освітнім процесом у вищій школі

Необхідність управління у сфері 5 освіти та його особливості. Види і функції
педагогічного управління. Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти.
Вимоги до організації самостійної роботи студентів. Функції педагогічного контролю та
оцінки. Основні вимоги до педагогічного контролю та оцінки.
Тема 8. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи
Педагогічний професіоналізм діяльності викладача. Педагогічні здібності викладача
вищої школи. Педагогічна майстерність і творчість викладача. Професіоналізм особистості
викладача. Авторитет викладача. Синдром професійного вигорання та його запобігання у
викладачів.
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3. Структура навчальної дисципліни
(тематичний план)
ДЕННА ФОРМА
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
Всього
у тому числі
л

п/л
аб.

4

се
м.

1

2

3

Тема 1. Педагогіка вищої школи, її предмет і завдання
Тема 2. Психологічна характеристика студентського
віку
Тема 3. Професійне становлення особистості студента
Тема 4. Психологія студентської групи
Тема 5. Структура і функції педагогічної діяльності
викладача вищої школи.
Тема 6. Форми і методи організації навчального
процесу у вищій школі.

6

2

1

4

8

2

1

6

8
8

2
2

2
2

2
4

16

2

2

10

14

2

2

12

16

2

2

14

14

2

2

8

16

2
14

60

Тема 7. Психолого-педагогічні засади управління
освітнім процесом у вищій школі
Тема 8. Психологія особистості та діяльності
викладача вищої школи
Залік
Усього годин
ЗАОЧНА ФОРМА
Назви розділів і тем

90

5

с. р.

6

Кількість годин
денна форма
Всього
у тому числі
л

п/л
аб.

4

се
м.

5

с. р.

1

2

3

6

Тема 1. Педагогікавищої школи, її предмет і завдання
Тема 2. Психологічна характеристика студентського
віку
Тема 3. Професійне становлення особистості студента
Тема 4. Психологія студентської групи
Тема 5. Структура і функції педагогічної діяльності
викладача вищої школи.
Тема 6. Форми і методи організації навчального
процесу у вищій школі.
Тема 7. Психолого-педагогічні засади управління
освітнім процесом у вищій школі
Тема 8. Психологія особистості та діяльності
викладача вищої школи
Залік
Усього годин

6

2

4

8

2

6

8
8

2

6
8

16

2

14

14

2

12

16

2

14

14
90

14
8

2
4

78
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4. Організація самостійної роботи аспірантів
4.1. Підготовка до семінарських занять
Семінарське заняття 1. Педагогіка вищої школи, її предмет і завдання
План
1. Чим спричинена криза сучасної вищої освіти, які її ознаки? Які основні
напрями її реформування?
2. Яка роль психолого-педагогічної науки і практики у розв’язанні проблем і
реформуванні вищої освіти?
3. У чому полягає суть компетентнісного підходу у вищій освіті? Якими
ключовими компетентностями потрібно оволодіти в XXI столітті?
4. Які основні теоретичні та практичні завдання має педагогіка у вищої
школи?
5. Пояснити, як нові принципи «Єдність афекту та інтелекту»
(В. Зінченко), «Від діяльності до особистості» (С. Смирнов) пов’язані з
реформуванням сучасної вищої освіти.
Література:
1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)
Семінарське заняття 2. Психологічна характеристика студентського
віку
План
1. Якими чинниками зумовлені особливості сучасного студентства в
Україні?
2. Які особливості юнацького віку є визначальними для професійного
становлення та особистісного зростання студентів?
3. Де і в чому шукати джерела розвитку студента? Доведіть, що істинний
розвиток особистості студента – це насамперед саморозвиток,
самовиховання.
4. З якими суперечностями, проблема і кризами зустрічається студент у
період навчання в закладі вищої освіти? Як йому можна допомогти їх
розв’язати?
5. Чому студентський період життя людини вчені називають «золотою
порою життя людини» і доленосним, а його закінчення – періодом
«сходження людини до вершин творчості»?
Література:
1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)

Семінарське заняття 3. Професійне
становлення особистості студента
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План
1. В яких напрямах відбувається розвиток особистості студента як майбутнього
фахівця? Назвати основні вектори професіоналізації особистості як
новоутворення студентського віку.
2. Чому навчання у закладі вищої освіти є одним із провідних чинників
соціалізації особистості студента? Які її джерела і механізми?
3. Які складники фахової компетентності сучасного фахівця з вищою
освітою та які передумови її формування у процесі навчання?
4. Яка роль «Я-концепції» студента в його професійному становленні та
особистісному зростанні? Місце самовиховання і самовдосконалення в
професійному становленні студента.
5. Доведіть, що професійне становлення студента можна розглядати як
зростання його особистості. Охарактеризуйте показники професійної
зрілості студента.
Література:
1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)
Семінарське заняття 4. Психологія студентської групи
План
1) Які ознаки студентської групи як соціальної спільноти, що
розвивається? Довести, що спілкування та спільна діяльність у
студентській групі є джерелом становлення колективних взаємин.
2) Які соціально-психологічні явища мають місце у студентській групі та
як вони впливають на професійне становлення та особистісне зростання
майбутнього фахівця?
3) Яка структура взаємин у студентській групі? Яка роль лідера і
керівника групи в її функціонуванні?
4) Обирати чи призначати керівника студентської академічної групи:
позиція «за» і «проти»?
5) Які соціально-психологічні особливості студентського
самоврядування в сучасних умовах? Яка роль куратора студентської
академічної групи в її становленні, розвитку і функціонуванні?
6) Охарактеризуйте рівень розвитку академічної групи, в якій ви
навчаєтеся. Які чинники впливають на її розвиток і функціонування?
Література:
1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)
Семінарське заняття 5. Структура і функції педагогічної діяльності
викладача вищої школи.
План

1) Визначити структуру педагогічної9 діяльності викладача вищої школи?
2) Описати, які є вимоги до професійної діяльності викладача вищої школи?
3) Які знання та уміння необхідні для професійної діяльності викладача вищої
школи?
4) Які існують сучасні технології вищої школи?
5) Яке значення сучасних технологій для взаємодії викладач-студент-викладач?
6) Приклад застосування наукової і викладацької творчості в діяльності
педагога вищої школи.
Література:
1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)
Семінарське заняття 6. Форми і методи організації навчального процесу
у вищій школі.
План
1) Які існують класифікації форм навчання?
2) Які існують види та методи проведення лекційних, семінарських,
практичних, тренінгових занять?
3) Які інують класифікація методів навчання студентів?
4) Що означає поняття «активні методи навчання»
5) Розкрийте поняття «активне навчання».
Література:
3) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
4) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)
Семінарське заняття 7. Психолого-педагогічні засади управління освітнім
процесом у вищій школі
План
1. Які психологічні особливості управління в системі вищої освіти? Які функції
педагогічного управління?
2. Які психолого-педагогічні передумови ефективного управління освітнім
процесом у вищій школі?
3. Чому управління має бути спрямоване на стимулювання і мотивацію
студентів і викладачів до співпраці та творчого пошуку?
4. Що слугує основою для визначення цілей і завдань освітньої програми
підготовки фахівців із певної галузі знань (спеціальності)? Як це
відбивається в меті й змісті конкретної навчальної дисципліни?
5. Які вимоги і критерії оцінки навчально-професійних досягнень студентів?
Яке має буде співвідношення між теоретичними знаннями і практичним
уміннями та навичками?

Література:
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1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)
Семінарське заняття 8. Психологія особистості та діяльності викладача
вищої школи
План
1) У чому специфіка науково-педагогічної діяльності викладача закладу
вищої освіти у порівнянні з педагогічною діяльністю шкільного
вчителя?
2) Які психологічні умови визначають ефективність діяльності викладача
вищої школи? Якими компетентностями повинен володіти викладач?
3) Довести, що науково-педагогічна діяльність викладача має творчий
характер. Які особливості педагогічної творчості.
4) Які існують шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача
закладу вищої освіти?
Література:
1) Основна і додаткова література до кожної теми представлена в кінці
програми.
2) Статті у фахових журналах та електронних ресурсах (за вибором
студентів)

4.2. Матеріали для самоконтролю
Практикум
До кожної теми студенти виконують за навчальним посібником
Виноградова В.Є., Юрченко В.І. Психологія вищої освіти: теоретичні та
практичні аспекти. – К.: Каравела, 2018 такі завдання:
1) Розв’язують психолого-педагогічне завдання
2) Використовують методики для самопізнання і дослідження студентів
3) Виконують вправи психологічного тренінгу
4) Відповідають на питання для самоконтролю.
Зміст самостійної роботи студентів до кожної теми має таку структуру:
Варіант 1
1. Опрацювати матеріал теми за 1-2 джерелом основної літератури, зробити
короткі письмові нотатки (2 бали);
2. Опрацювати 1-2 першоджерело (стаття) з списку додаткової літератури у
вигляді письмового конспекту, тез (1 бал за кожне першоджерело);
3. Письмово коротко розкрити зміст основних понять теми – 1 бал.
Максимальна кількість балів за самостійну роботу з однієї теми – 5 балів
Варіант 2

Підготувати електронну міні-презентацію
(PowerPoint) для з теми, яку можна
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використати, зокрема, на семінарському занятті (лекції) – 5 балів (відповідність
змісту темі – 2 бали; врахування особливостей батьків, аргументованість,
ілюстрування прикладами – 2 бали; оформлення – 1 бал).
Карта самостійної роботи
Змістовий модуль та теми курсу

Академічний контроль

Бали

Термін
виконання
(тижні)

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Психологія вищої школи, її предмет і
завдання (12 год.)
Психологічна характеристика
студентського віку (12 год.)
Професійне становлення особистості
студента (12 год.)
Психологія студентської групи (12 год.)

Звіт про виконання,
5 балів
І
Консультація
Звіт про виконання,
5 балів
ІІ
Консультація
Звіт про виконання,
5 балів
ІІІ
Консультація
Семінарське заняття
5 балів
ІV
Звіт про виконання
Структура і функції педагогічної Семінарське заняття
5 балів
V
діяльності викладача вищої школи (10 Звіт про виконання
год.)
Форми і методи організації навчального Звіт про виконання,
5 балів
VІ
процесу у вищій школі (10 год.)
Консультація
Психолого-педагогічні
засади Семінарське заняття
5 балів
VІІ
управління освітнім процесом у вищій Звіт про виконання
школі (10 год.)
Психологія особистості та діяльності Звіт про виконання,
5 балів
ХІІ
викладача вищої школи (12 год.)
Консультація
Модульний контроль
Разом: 90 год.
Максимальна кількість балів: 40 балів

4.3. Індивідуальні завдання
Тестові завдання з навчальної дисципліни
«Педагогіка вищої школи»
1. Сутність поняття «педагогіка вищої школи» означає:
а) наука про закономірності навчання, виховання і розвитку студентів, їх професійну і наукову підготовку як
фахівців відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
б) наука про опанування студентами, які мають загальну середню освіту і певний соціальний досвід,
спеціальних наук, оволодіння відповідними фаховими знаннями, вміннями та навичками;
в) наука про вищий рівень навчання та виховання дорослої людини;
г) всі відповіді правильні.
2. Які рівні вищої освіти в Україні (виберіть правильну відповідь):
а) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський)
рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень; науковий рівень.
б) перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень; самостійний рівень (дистанційний цикл) вищої освіти; науковий рівень.
б) загальноосвітній рівень (підготовчий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий
(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень; науковий рівень.
3. Які ступені вищої освіти в Україні (виберіть правильну відповідь):
а) молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук;

б) молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук;
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в) бакалавр, магістр, спеціаліст вищої категорії, доктор філософії, доктор наук;
г) бакалавр, магістр, доцент, професор.
4. Об’єктом наукового дослідження педагогіки вищої школи є (виберіть правильну відповідь):
а) психологічні особливості осіб, що навчаються в закладах вищої освіти;
б) методи педагогічного дослідження у вищій школі;
в) освітній процес у закладах вищої освіти;
г) вчення про принципи побудови наукової теорії.
5. Який заклад не є вищим закладом освіти в Україні (виберіть правильну відповідь):
а) університет;
б) вище професійне училище;
в) академія;
г) інститут;
д) коледж;
е) професійний ліцей.
6. Навчання у закладах вищої освіти здійснюється за такими формами (виберіть правильну відповідь):
а) очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна);
б) навчання за кошти державного (місцевого) бюджету; контрактна форма навчання;
в) традиційна форма навчання; інноваційна форма навчання;
г) самостійне навчання (екстернат); навчання в закладах вищої освіти.
7. Освітній процес у закладах вищої освіти здійснюється за такими формами (виберіть правильну
відповідь):
а) лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття.
б) навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
в) аудиторна робота; самостійна робота; практично-професійна діяльність.
г) традиційні форми; кредитно-модульне навчання; інноваційні форми.
8. Основними видами навчальних занять у закладах вищої освіти є:
а) інтерактивні; навчально-дослідницькі; теоретичні; практичні.
б) лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.
в) індивідуальне заняття, групове заняття, фронтальна робота.
г) традиційне заняття; інноваційне заняття.
9. В Україні науково-педагогічним працівникам можуть присвоюватися такі вчені звання:
а) магістр, кандидат наук (доктор філософії), доктор наук;
б) старший дослідник, доцент, професор;
в) магістр, доцент, професор;
г) спеціаліст вищої категорії, доцент, професор.
10. Галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта
навчально-професійної діяльності та закономірності науково-педагогічної діяльності викладача, а також
соціально-психологічні особливості педагогічної взаємодії – це:
а) предмет психології вищої школи;
б) психологія вищої школи;
в) гуманізація вищої освіти;
г) інтеграція наук у вищій школі.
11. Які прояви має професійна спрямованість?
а) професійна мотивація;
б) розуміння і прийняття професійних завдань з оцінкою власних ресурсів для їх розв’язання;
в) планування задовольняти матеріальні й духовні потреби, займаючись працею в галузі своєї професії;
г) все перелічене вище.
12. Професійна компетентність – це:
а) психодіагностична і психопрогностична оцінка особистості й організму людини відповідно до вимог її
професійної діяльності;
б) професійна готовність і здатність суб’єкта праці до розв’язання завдань і виконання професійних обов’язків;
в) усвідомлення фахівцем себе як суб’єкта професійної діяльності;
г) системний світогляд і модельне професійне мислення.
13. Основні вимоги до педагогічного контролю та оцінки академічних досягнень студентів – це:

а) об’єктивність;
б) систематичність;
в) всебічність;
г) всі перелічені вище.
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14. Встановлення відповідності кількісно-якісних характеристик роботи студента щодо певних вимог це:
а) модуль;
б) оцінка;
в) контроль;
г) результат.
15. Самостійна група ідей і знань, якими повинні оволодіти студенти - це:
а) контроль;
б) модуль;
в) оцінка;
г) результат.
16. Розрізняють рівні пізнавальної активності:
а) відтворююча активність;
б) інтерпретуюча активність;
в) творчий рівень активності;
г) всі перелічені вище.
17. Які психологічні бар’єри можуть стояти на заваді самостійної роботи студентів:
а) відчуття «запрограмованості»;
б) навчена безпорадність;
в) відсутність досвіду самостійності;
г) всі перелічені вище.
18. Який блок включає в себе навчально-професійна діяльність?
а) операційно-діловий блок;
б) блок потреб, мотивів і інтересів;
в) блок міжособистісного та ділового педагогічного спілкування викладача і студентів;
г) всі перелічені вище.
19. Яку ціль має педагогічне спілкування викладача зі студентами?
а) інформаційна;
б) спонукальна;
в) соціальна;
г) всі відповіді правильні.
20. За принципами якої взаємодії будується міжособистісне педагогічне спілкування?
а) об’єктної;
б) суб’єктної;
в) суб’єкт-суб’єктної;
г) суб’єкт-об’єктної.

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
1. Сучасні пріоритети вищої освіти та завдання психологічної науки і практики.
2. Основні напрями реформування вищої освіти і науки в ХХІ столітті.
3. Психологічна характеристика сучасного студентства.
4. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою
освітою.
5. Психологічні особливості студентської групи та її структура.
6. Характеристика педагогічного спілкування та його особливості у вищій школі.
7. Державна політика в сфері вищої освіти України. Принципи державної
політики у галузі вищої освіти.

8 Закон України «Про вищу освіту»14про рівні, ступені та кваліфікації вищої
освіти.
9. Система вищої освіти в Україні. Управління в сфері вищої освіти.
10. Принципи діяльності і структура закладу вищої освіти.
11. Психолого-педагогічні основи управління освітнім процесом у вищій школі.
12. Сучасні технології навчання у вищій школі.
13. Форми навчання у закладах вищої освіти. Форми організації освітнього
процесу та види навчальних занять.
14. Методи навчання у вищій педагогічній школі та їх класифікація.
15. Засоби навчання у вищій школі. Традиційні і сучасні інформаційнокомунікативні засоби навчання.
16. Сучасна лекція. Вимоги до неї.
17. Практичні і лабораторні заняття у вищій школі. Вимоги до них.
18.Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. Види і
зміст практики студентів.
19. Самостійна навчальна робота студентів. Психолого-педагогічні вимоги до її
організації.
20. Сутність та функції педагогічного контролю у вищій школі. Контроль, облік
та оцінка успішності студентів. Види і методи контролю.
5. Критерії та система оцінювання результатів навчання
5.1. Політика курсу
Відвідування лекційних занять є добровільним, проте враховується при
підсумковому контролі шляхом задавання додаткових запитань за відповідним
матеріалом.
Відвідування семінарських занять є обов’язковим, їх пропуск
автоматично знижує підсумкову оцінку за курсом, оскільки на відповідні
семінари аспірант не отримує балів.
Політика академічної доброчесності визначається згідно з Положенням
про запобігання та виявлення академічного плагіату в Таврійському
національному університеті імені В.І. Вернадського.
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Оцінка ECTS
Оцінка за національною
шкалою
Пояснення
Оцінка
5.2.

Оцінка в
балах
90-100
80-89
75-79
66-74
60-65

відмінно
добре
задовільно

30-59

А
В
С
D
Е
FX

незадовільно
0-29

F

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне
перескладання
необхідне повторне
вивчення курсу
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6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна програма (за потребою)
Не передбачено.
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