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І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Кількість кредитів: 6 
Вид занять 

Форма навчання 

Загальна кількість годин: 180 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 
1 Лекції: 

   

Семестр: 2 Практичні заняття: 
   

Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: 
   

аудиторне: 
 

Семінарські заняття: 
   

самостійна робота: 
 

Самостійна робота: 180 
 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
Консультації: - 

  

Мова навчання: українська Індивідуальні заняття: - 
  

 

Консультативну допомогу здобувані вищої освіти можуть отримати у ННП кафедри 

мистецтв, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на 

електронну пошту за адресою akademart@ukr.net 

2. Програма навчальної дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни: 

 

Препозит: Постпозит 

Спеціальний інструмент, Вокал, Вокальний 

ансамбль, Сольфеджіо, Гармонія, Аналіз 

музичних творів 

Педагогічна практика 

 

Мета та завдання педагогічної практики 

Навчальна дисципліна «Педагогічна практика»  є складовою частиною фахової професійної 

підготовки за першим бакалаврським рівнем вищої освіти  спеціальності "Музичне мистецтво». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна практика» є вивчення питань, 

що виникають в процесі навчання учнів грі на музичному інструменті/вокалу, методів подолання 

виконавських труднощів, оволодіння професійними виконавськими навичками 

звуковидобування, технікою володіння гри на інструменті, музичними штрихами, граматичною 

та мелодичною мовою, засвоєння методів раціонального поєднання й ефективного використання 

всіх елементів музично-теоретичної освіти та естетичного виховання.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Педагогічна практика» належить до 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Місце дисципліни у структурно-логічній 

схемі навчального плану – у комплексі з іншими спеціальними дисциплінами, які передбачають  

оволодіння  грою на інструменті.  

Основною формою навчально-виховної роботи викладача зі студентом є індивідуальне 

практичне заняття. Студенти проходять педагогічну практику на базах практики Академії 

мистецтв. Контроль за проходженням практики здійснює викладач з педагогічної практики. 

На сьогоднішній день найважливішим завданням є значне покращення підготовки 

молодих спеціалістів, яким необхідно дати сучасні знання та добру практичну підготовку, 

сформувати у них потяг до педагогічної діяльності, творчого пошуку. 

mailto:akademart@ukr.net


На молодших курсах перед проходженням педагогічної практики, студенти вивчають ряд 

дисциплін – «Спеціальний інструмент», «Концертмейстерський клас»,  «Вокал», «Вокальний 

ансамбль» та ін., ведуть спостереження на заняттях педагога з фаху. Це дає можливість 

студентам, достатньо збагаченим  методично та досвідом спостереження, приступити до активної 

практики, тобто самостійного проведення учбового процесу під керівництвом викладача-

консультанта. 

Мета курсу: забезпечити високий рівень підготовки випускника, який внаслідок навчання 

повинен отримати фундаментальні професійні знання та навички в галузі стилю та жанру, досвід 

навчання учня грі на музичному інструменті/вокалу, розуміти об’єктивні закономірності музичної 

мови, формотворення, обумовлені суттєвістю образного змісту.  

          

 Завдання курсу: 

- навчити узагальнювати набуті знання і навички та використовувати  їх на практиці при роботі 

над новими творами; 

- сприяти нагромадженню репертуару студентів; 

- підготувати студентів до майбутньої педагогічної діяльності і роботи по естетичному 

вихованню підростаючого покоління; 

- у студентів фортепіанного відділу формувати, крім навиків сольного             виконавства, 

навики роботи концертмейстера, ансамбліста при співпраці з іншими спеціалізаціями; 

- розвивати творчу активність студентів. 

- виховати потребу в подальшій наполегливій роботі над підвищенням  виконавської 

майстерності; 

- виховувати емоційний відгук на мистецтво і пристрасну потребу втілювати і  передавати 

слухачам свої задуми; 

-   виховувати творче, естрадне почуття, виконавську витримку. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна практика» необхідно: 

- забезпечити навчання майбутнього фахівця за принципом поступового та комплексного 

накопичення професійних і виконавських навичок; 

- сприяти в процесі навчання найбільш повному розкриттю його індивідуальності і творчого 

потенціалу; 

- виховати навички самостійної роботи, уміння узагальнювати і творчо застосовувати у 

практичній діяльності отримані знання. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 знати:  

- основні педагогічні принципи; 

- форми та методики викладання гри на інструменті; 

- позакласний учбовий репертуар; 

- засоби музичної виразності, які формують зміст твору; 

- особливості сучасної музичної педагогіки; 

-                 методику роботи над різними жанрами, формами та образами художніх музичних  

творів; 

- зарубіжні, вітчизняні та сучасні системи музичного виховання. 

 

вміти: 

- об'єктивно, критично оцінювати гру своїх учнів та результати своєї роботи з ними; 

- заохочувати дітей до навчання гри на музичному інструменті; 



- складати психолого-педагогічну характеристику учня і відповідно задачам розвитку підбирати 

навчальний репертуар; 

- орієнтуватись в методах, формах та засобах впливу на учня; 

- робити аналіз виконавських недоліків та знаходити засоби їх подолання; 

- вдосконалювати свою майстерність; 

- вміти заповнювати учбову документацію. 

 

Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння 

інструментом (голосом) на належному фаховому рівні під час виконавської (диригентської) 

діяльності. 

ПРН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри (ансамблевого / 

хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів. 

ПРН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності 

ПРН 5. Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню 

інтерпретацію. 

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення  дисципліни  

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички Комуні каці я 

Відповідальніс ть 

і автономія 
 

Загальні компетентності (ЗК 
  

ЗК 1. Здатність до 

спілкування державною 

мовою як усно, так і 

письмово 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

ЗК 2. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

ЗК 6. Навички 

міжособистісної взаємодії. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

ЗК 7. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

ЗК 8. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

ЗК 9. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

ЗК 12. Здатність 

працювати автономно 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 



ЗК 17. Здатність зберігати 

та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 

використовувати різні 

види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
 

СК 1. Здатність 

демонструвати 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

 

достатньо високий рівень 

виконавської майстерності. 

    

СК 2. Здатність 

створювати та 

реалізовувати власні 

художні концепції у 

виконавській діяльності. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

СК 3. Здатність 

усвідомлювати художньо-

естетичну природу 

музичного мистецтва. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

СК 6. Здатність 

використовувати 

професійні знання та 

навички в процесі творчої 

діяльності. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

СК 9. Здатність розуміти 

основні шляхи 

інтерпретації художнього 

образу. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

СК 11. Здатність оперувати 

професійною 

термінологією. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

СК 12. Здатність збирати, 

аналізувати, синтезувати 

художню інформацію та 

застосовувати її в процесі 

практичної діяльності. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 



СК 15. Здатність 

здійснювати редакторську 

/ менеджерську/ 

лекторську/ аранжувальну 

/ звукорежисерську 

діяльність в сфері 

музичного мистецтва. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

СК 18. Здатність свідомо 

поєднувати інновації з 

усталеними вітчизняними 

та світовими традиціями у 

виконавстві, 

музикознавстві та 

музичній педагогіці. 

ПРН 5 ПРН 2 ПРН 1 ПРН 3 

 

 

 

3. БАЗА ПРАКТИКИ 

Базами проходження ознайомчої практики є мистецькі заклади. Вибір підприємств - баз 

проведення практики здійснює кафедра (керівник практики) з урахуванням завдань практики та 

можливості їх виконання. 

При виборі баз проведення практики пріоритет надається мистецьким закладам, з якими 

Академія має плідні зв’язки. 

Підприємства - бази практики повинні відповідати наступним основним вимогам: 

1. Мати досить високий організаційно-мистецький рівень; 

2. Мати достатню базу для вирішення завдань даного виду практики та написання звіту з 

практики; 

3. Надавати можливість отримання студентами практичного досвіду в сфері діяльності 

закладів мистецької галузі. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

4.1.Обов’язки керівника практики від Академії 

Керівник практики від Академії (викладач кафедри) зобов’язаний: 

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики та вважає за потребу 

до прибуття студентів-практикантів проведення відповідних заходів; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: 

інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-

практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, 

індивідуальне завдання, тема курсового і дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації 

чи інші), перелік яких встановлює навчальний заклад; 

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі або 

предметною (цикловою) комісією, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної 

роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, 

повідомлення, виступу тощо; 

- тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її 

проходження згідно з програмою; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними 

обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; 



- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами бази практики; 

- у складі комісії приймає заліки з практики; 

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями 

і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів. 

4.2. Обов’язки студента-практиканта 

Під час практики студент зобов'язаний: 

- до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками 

її керівників; 

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- своєчасно скласти залік з практики. 

У період проходження практики студент має право: 

- звертатися за методичною допомогою до керівників практики; 

- збирати практичний матеріал для курсового та дипломного проектування. 

Основними формами роботи є: 

1) спілкуванні з фахівцями бази практики; 

2) практична робота з матеріалами та документами під наглядом фахівців; 

3) самостійна робота студентів з пошуку, відбору, аналізу й інтерпретації інформаційних 

матеріалів; 

4) підготовка й захист практикантами звіту з обраних питань. 

План студента-практиканта 

№ п/п Назва виду роботи К-ть годин Форми 

поточного 

контролю 

1. Організаційне заняття. Ознайомлення студентів з 

завданнями та змістом ознайомчої практики. 

Ознайомлення з методикою майбутньої роботи, 

порядком ведення щоденників практики, 

спостережень і нотаток, збору й обробки матеріалів тощо. 

2 год. Співбесіда 

2. Складення календарного, індивідуального плану 

виконання завдань ознайомчої практики 

4 год. Звіт 

3. Ведення у щоденнику спостережень Протягом 

всього 

терміну 

практики 

Звіт 

4. Знайомство з базою практики, екскурсія, ознайомлення з 

нормативною базою, правилами внутрішнього 

розпорядку 

1-2 дні Співбесіда 



5. Участь в творчих заходах за 

потребою 

Звіт 

6. Виконання практичних завдань 1 -2 тижні Звіт 

7. Оформлення документів практики 20 год. Звіт 

8. Захист результатів практики на заліку 2 год. Звітна 

конференція, 

виступ 3 

презентацією 

ВСЬОГО 180 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Використані скорочення: 

- самостійна робота (СР); 

- консультації (К); 

- підсумковий контроль (ПК). 

зп 
Назви розділів проходження практики Разом Кількість годин 
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Знайомство з організацією творчих закладів 

1. Знайомство з системою функціонування 

творчих закладів 

20 8 8 2 2 
 

2. Знайомство з плануванням творчої роботи 20 8 8 2 2 
 

3. Ознайомлення з змістовною роботою творчих 

закладів 

20 8 8 2 2 
 

4. Комунікативна складова: робота з 

громадськістю 

20 8 8 2 2 
 

Разом: 80 32 32 8 8 
 

Аналіз творчого процесу закладу 

1. 

Ознайомлення з особливостями роботи закладу 

20 8 8 2 2 
 

2. Участь у процесі роботи творчого закладу 20 8 8 2 2 
 

3. Пошук документів і матеріалів для написання 

аналітичних наукових робіт 

20 8 8 2 2 
 

4. Ознайомлення з процесом виходу творчого 

проекту 

20 8 8 2 2 
 

5. Підведення підсумків практики. Підсумкова 

звітна конференція 

20 8 8 2 
 

2 

Разом: 100 40 40 10 8 2 

Всього: 180 72 72 18 16 2  



6. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Форми поточної атестації Студенти під час ознайомчої практики щодня ведуть щоденники 

спостережень. У них повинні бути відображені дані, необхідні для виконання завдань, 

передбачених програмою практики. Матеріали щоденника використовуються для звіту про 

виконану на практиці роботу. По закінченні практики студенти представляють керівникові 

практики: щоденник практики; звіт про виконану роботу, якому містяться: індивідуальний план-

графік проходження практики, пропозиції студента щодо поліпшення організації роботи в 

установі, а також індивідуальну програму практики; характеристика керівника бази практики, 

завірена печаткою установи. Проміжна атестація включає в себе контроль керівником практики 

ступеня виконання індивідуальних завдань в рамках програми практики. Підсумковий контроль 

за результатами проходження навчальної практики здійснюється у формі диференційованого 

заліку з виставленням оцінки за підсумками роботи. 

Контроль проходження практики (виконання практикантом практичної роботи) і проміжну 

атестацію, а також консультаційну, навчально-практичну роботу на кожному етапі програми 

проходження практики студентом здійснюють викладачі. Керівники студентської практики 

контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану 

роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, ставлення до своїх 

обов'язків та дисциплінованість. Керівники від кафедри Академії мають право контролювати 

записи, занесені у щоденник практики. Робота студентської групи та керівників практики, в свою 

чергу, контролюється завідувачем кафедри та навчальною частиною Університету. 

На конференції у формі виступів студентів аналізуються та обговорюються цікаві знахідки, 

мистецькі відкриття, нові форми музичної педагогіки і аналіз її ефективності у духовному 

професійному зростанні. Акцентується увага на практичному значенні виконаних завдань, 

висловлюються зауваження та пропозиції щодо змісту та організації практики, удосконаленні її 

програми. 

Практика студента оцінюється у вигляді оцінок: «відмінно», «добре», «задовільно», «не 

задовільно» на підставі результатів її захисту за місцем проходження. 

 

 

7. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ 

Підсумковий етап ознайомчої практики включає оформлення студентом звітної 

документації, отримання з місця практики письмової характеристики, в якій зазначається 

рекомендована оцінка роботи студента-практиканта. Закінчення будь-якої практики складається 

з двох частин: 

- оформлення кінця практики на базі практики; 

- оформлення кінця практики в Академії. 

Оформлення кінця практики на базі практики. Наприкінці практики студент 

зобов’язаний: 

- підготувати звіт по практиці, віддати його керівнику бази практики для оформлення 

відгуку та звіт з відміткою; 

- отримати у щоденнику відгук керівника бази практики про проходження практики, 

отримавши підписи від керівництва бази практики та проставити печатки. 

В кінці практики керівник від бази кожному студентові видає письмову характеристику про 

його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково 

повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Характеристику підписують керівник 

практики від бази та керівник навчальної організації, завіряють печаткою організації. 



Оформлення кінця практики в Академії. Після оформлення закінчення практики на базі 

практики студент повинен: 

- прибути для захисту практики в Академії на кафедру у визначений час і 

продемонструвати керівникам практики від Академії щоденник з усіма необхідними підписами і 

печаткою від бази; 

- здати керівнику практики від кафедри на перевірку щоденник, характеристику і звіт по 

практиці; 

- підготувати доповідь до захисту з презентацією, виставкою стендів, газет, де відображено 

хід та результати ознайомчої практики, на 7-10 хвилин. 

Усі звітні матеріали подаються на перевірку в теці, що має назву «Документація практики». 

Звітна документація повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними 

сторінками. 

Форма звітності студента за практику: розділи звітної документації та їх орієнтовний 

обсяг для практики: 

1. Звіт (в т.ч. календарний та індивідуальний план виконання завдань) про виконану 

роботу, підписаний і оцінений керівником від бази практики. Звіт подається на рецензування 

керівникам від Академії і захищається студентом перед комісією у складі всіх керівників 

практики. Обсяг звіту про проходження практики у довільній формі формату А4, набраних 14 

шрифтом в MS Word через 1,5 інтервал. Звіт бажано ілюструвати схемами, ескізами, рисунками. 

Зміст звіту оформляється на підставі щоденника практики і містить розширену характеристику 

бази практики: місія, цілі, задачі; загальну характеристику діяльності бази практики; 

документальні, інформаційні та науково-методичні, матеріально-технічні, трудові ресурси; 

основні напрямки діяльності музейної та архівної установи; організаційну структуру. У звіті 

відображається в узагальненому вигляді вся виконана робота (паперовий та електронний 

варіант). 

Індивідуальний звіт затверджується керівником бази практики. У звіті дається перелік 

наступного: 

а) загальна характеристика бази практики; 

б) відомості про виконання студентом завдань блоків-модулів; 

в) результати виконання групових та індивідуальних завдань; 

г) самоаналіз практичної діяльності, який містить оцінку досягнутих результатів (рівень 

і обсяг поставлених завдань, конкретний досвід діяльності в рамках спеціалізації і т.д.). 

Необхідно вказати, чи сприяло проходження практики поглибленню професійних знань, умінь 

і навичок; чи змінилося уявлення про майбутню професію; які нові для себе аспекти 

майбутньої діяльності були виявлені (як позитивні, так і негативні), вказати, які запам'яталися 

особливі моменти практики; відзначити, що викликало труднощі при проходженні практики; 

д) висновки і пропозиції щодо поліпшення організації практики;  

є) список використаних джерел. 

2. Щоденник навчальної практики відображає роботу студента за весь період практики 

та містить такі розділи: відомості про базу, у якому відбувається практика; аналіз навчальної 

діяльності та інших заходів студента-практиканта. 

Облік виконаної роботи ведеться студентом щодня в щоденнику практики. Записи в 

щоденнику повинні містити короткий опис виконання робіт з аналізом і висновками. 

Практиканту щодня відводиться година для оформлення документації, заповнення щоденника. 

У щоденнику повинні бути послідовно відображені всі дні та години проходження практики. 

Характеризуючи діяльність мистецького закладу необхідно приводити конкретні приклади 



(назви уроків, методи і форми роботи, регламентуючі документи і т. д.). При необхідності ці 

приклади можна оформити як додатки. Після оформлення щоденника практики, керівник 

проставляє підсумкову оцінку в щоденнику практики і завіряє її підписом і печаткою установи. 

3. Характеристика на студента-практиканта - складова щоденника. В ній необхідно 

зазначити про: 

- рівень теоретичних знань, отриманих в Академії і вміння перетворювати їх в 

практичні навички для самостійного вирішення дослідницьких завдань; 

- ступінь володіння й використання інноваційних технологій у пошуково- 

дослідницькій діяльності; 

- вміння будувати стосунки з колегами та учнями, вміння дотримуватись етичних 

правил поведінки; 

- активність та ініціативність, почуття відповідальності, дисциплінованість, схильність 

до майбутньої професії; 

- особисті ділові та організаторські якості, які продемонстрував студент під час 

проходження практики; 

- повноту виконання програми практики; 

- загальну оцінку проходження практики; 

У характеристиці бажано відобразити наступні моменти: 

- П.І.Б. студента-практиканта, групу, в якій він навчається; 

- базу практики та її можливості; 

- рівень виконання базової частини програми практики; 

- запропоновані студенту-практиканту творчі завдання, якість їх виконання; 

- ступінь відповідності вузівської підготовки студента і вимог практики; 

- будь-які інші судження на розсуд керівника практики. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Оцінка практики складається з 3-х складових - змісту звітної документації (щоденник, 

звіт), характеристики (оцінки керівника від бази практики), оцінки захисту практики. Оцінка 

заноситься в залікову відомість і книжку студента. Результати практики оцінюються за 100-

бальною шкалою. Підсумкова оцінка визначається, виходячи з кількості набраних балів і 

їхніх ваг, що наведені у таблиці. 

№ 

з/п 

Види робіт Максимальна 

кількість балів 

1. Систематичне ведення щоденника практики 10 

2. Виконання групових та індивідуальних завдань 40 

3. Наявність фото-відеоматеріалів заходів, передбачених 

програмою практики 

10 

4. Наявність звіту студента відповідно до програмових вимог 10 

5. Наявність позитивного відгуку з бази практики 10 

6. Оформлення та здача звітної документації про проходження 

практики 

10 

7. Виступ на звітній науково-практичній конференції 10 

Разом 100 
 



ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у 

відповіді студента наявні незначні помилки. 

«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
 

 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмного матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання 

за програмою відповідної дисципліни.  

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1. За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 

II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності: 

Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

Опорні конспекти лекцій; навчальні посібники; робоча навчальна програма; засоби 

підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
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