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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Перебудова всієї системи освіти і, зокрема, дошкільної поставила на 
порядок денний проблеми вдосконалення підготовки кадрів у галузі 
дошкільного виховання. Втілення у практику принципів демократизації і 
гуманізації педагогічного впливу на дітей згідно з концепцією дошкільного 
виховання, Закону України "Про дошкільну освіту", Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні, Примірного статуту дошкільного навчального 
закладу, Базової програми розвитку дітей дошкільного віку та інших 
нормативно-правових документів вимагає якісно нової підготовки педагога-
вихователя дітей дошкільного віку. 

Курс "Дошкільна педагогіка" – профілюючий для спеціальності 
8.000009 "Управління навчальним закладом". Він забезпечує основну 
теоретичну і практичну підготовку студентів до виконання кваліфікаційних 
обов'язків керівника освітнього закладу і покликаний максимально використати 
творчий потенціал, активність, самостійність і відповідальність кожного 
студента в оволодінні профілюючою навчальною дисципліною і 
професійними уміннями. 

Програма вступного іспиту з дошкільної педагогіки орієнтована на 
виявлення рівня педагогічної підготовки випускників педагогічних училищ, 
коледжів, молодших спеціалістів галузі знань 1801 «Специфічні категорії». 
Вона відповідає змісту програм вищих навчальних закладів і містить у 
повному обсязі основні педагогічні категорії, поняття, терміни, факти. 
Пропонований варіант програми передбачає чітке конструювання і розподіл 
навчального матеріалу за модулями: І. Загальні питання дошкільної 
педагогіки. II. Завдання, зміст, методи виховання дітей дошкільного віку. 
III. Організація і планування педагогічного процесу в дошкільних закладах. IV. 
Дитячий садок і сім’я. V. Дитячий садок і школа. 

Кожен з модулів поділений на теми. Виклад основних положень тем 
деталізований, що полегшує студенту пошук літературних джерел і 
орієнтирів для підготовки до іспиту з педагогіки. 

Програма передбачає перевірку засвоєння студентами теоретичних основ 
сучасної педагогічної науки, ступінь розвитку їх професійного мислення та 
оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної 
роботи в галузі дошкільного виховання. Програма дисципліни "Дошкільна 
педагогіка" ґрунтується на класичних і сучасних вітчизняних та зарубіжних 
педагогічних дослідженнях, даних суміжних наук, на сучасних концепціях 
дошкільного виховання, передовому педагогічному досвіді. 

Міжпредметні звязки. Курс “Дошкільна педагогіка” тісно пов’язаний із 
«Загальною та віковою педагогікою», «Загальною та віковою психологією», 
«Віковою фізіологією», «Школознавством», «Дидактикою». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

дисципліни 
 «Дошкільна педагогіка» 

 
№ пор. Назва змістового модуля і теми 
Змістовий модуль І. Загальні питання дошкільної педагогіки 
1 Вступ. Педагогіка – наука про виховання  
2 Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки, її предмет 
3 Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства 
4 Програма виховання в дитячому садку 
5 Система дошкільного виховання 
Змістовий модуль ІІ. Завдання, зміст, методи виховання дітей 

дошкільного віку 
6 Ідеал національного виховання 
7 Фізичне виховання і фізичний розвиток 
8 Розумове виховання дітей дошкільного віку 
9 Моральне виховання дошкільників 
10 Трудове виховання дітей дошкільного віку 
11 Естетичне виховання і естетичний розвиток 
12 Гра як провідний вид діяльності дошкільників 

Змістовий модуль ІІІ. Організація і планування педагогічного процесу в 
дошкільних закладах 

13 Загальні основи дошкільної дидактики 
14 Дитячий садок і сім’я 
15 Дитячий садок і школа. 

Разом годин: 135 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

з дисципліни  

«Дошкільна педагогіка» 

 
Змістовий модуль І. Загальні питання дошкільної педагогіки 

 
Тема 1. Вступ. Педагогіка – наука про виховання 
 
Предмет педагогіки. Філософські основи педагогіки. Зв’язок педагогіки 

з іншими науками. Загальні питання педагогіки.  
Суспільне дошкільне виховання – початкова ланка в системі 

безперервної освіти в Україні. Загальна характеристика суспільного 
дошкільного виховання. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Тема 2. Дошкільна педагогіка як особлива галузь педагогіки,  

її предмет 
 
Своєрідність дошкільної педагогіки. Становлення дошкільної педагогіки 

як науки. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання. Основні поняття 
(категорії) дошкільної педагогіки. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. 
Методологія дошкільної педагогіки. Поняття про педагогічне дослідження та 
його елементи. Методи педагогічного дослідження. Впровадження 
досягнень педагогіки в практику виховання дітей. Значення передового 
педагогічного досвіду. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Тема 3. Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства  
 
Різноманітність філософських концепцій про фактори, які визначають 

розвиток особистості. Спадковість, соціальні умови життя, виховання –
фактори, що відіграють вирішальну роль у формуванні особистості людини. 
Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання. Роль виховання у розвитку 
особистості. Взаємодія виховання і розвитку. Сутність виховання у 
дошкільному віці. Вікова періодизація дитинства. Виховання, вікові та 
індивідуальні особливості дітей. Значення дошкільного дитинства. 
Обдаровані діти і виховання. Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
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Тема 4. Програма виховання в дитячому садку 
 
Значення програми у забезпеченні різнобічного розвитку дітей. 

Врахування демократизації суспільних відносин, державного суверенітету, 
потреби в гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи з дітьми, 
необхідності диференційованого підходу до виховання дітей у науково 
створених сучасних програмових документах для дитячого закладу. Програма 
"Малятко", "Дитина", "Дитина в дошкільні роки", "Українське дошкілля", 
авторські програми. Варіативність і альтернативність у підготовці та 
використанні програми. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18]  

          
Тема 5. Система дошкільного виховання 

 
Історія становлення і розвитку системи дошкільного виховання. 

Дошкільні заклади в системі національної освіти. Типи дошкільних закладів та 
їх функції. Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. Вихователь 
дитячого дошкільного закладу, професійні функції. Знання і професійні 
здібності вихователя. Підготовка педагогічних кадрів. Удосконалення системи 
дошкільного виховання. Дошкільне виховання за кордоном. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Змістовий модуль ІІ. Завдання, зміст, методи виховання дітей 

дошкільного віку 
 

Тема 6. Ідеал національного виховання 
 

Головна мета національного виховання. Основні завдання виховання 
дітей дошкільного віку згідно Закону України "Про дошкільну освіту", 
Концепції дошкільного виховання в Україні, Базового компоненту дошкільної 
освіти в Україні. Зміст виховання дітей дошкільного віку. Загальна 
характеристика складових виховання, їх єдність і взаємозв’язок. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18]  

          
Тема 7. Фізичне виховання і фізичний розвиток 

 
Розвиток теорії фізичного виховання дітей. Зміст і завдання фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. Методи і засоби фізичного виховання дітей 
дошкільного віку. Загартування організму дитини. Режим дня. Фізичні вправи. 
Виховання культури гігієнічних навичок. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
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Тема 8. Розумове виховання дітей дошкільного віку 
 
Розумове виховання і розумовий розвиток. Народна педагогіка про 

розумове виховання. Розвиток теорії розумового виховання дітей. Завдання 
розумового виховання. Зміст і засоби розумового виховання дітей. 

Сенсорний розвиток і сенсорне виховання. Зміст і методика сенсорного 
виховання. 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
 

Тема 9. Моральне виховання дошкільників 
 
Моральне виховання і моральний розвиток. Розвиток теорії морального 

виховання дітей. Завдання морального виховання. Моральне виховання у різних 
видах діяльності. Зміст і методи морального виховання дітей. Народна 
педагогіка про моральне виховання дітей. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Тема 10. Трудове виховання дітей дошкільного віку 

 
Завдання трудового виховання. Особливості трудової діяльності 

дошкільників. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види праці дітей. Форми 
організації трудової діяльності дітей дошкільного віку. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Тема 11. Естетичне виховання і естетичний розвиток 

 
Розвиток теорії естетичного виховання. Мета і завдання естетичного 

виховання дітей дошкільного віку. Зміст і засоби естетичного виховання дітей. 
 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
 

Тема 12. Гра як провідний вид діяльності дошкільників 
 
Гра. Теорія гри. Походження гри. Класифікація дитячих ігор. Гра як засіб 

усебічного розвитку дитини. Творчі ігри та їх можливості. Передумови розвитку 
сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Сюжетно-рольові ігри дошкільників. 
Театралізовані ігри дітей. Будівельно-конструктивні ігри. Дидактичні ігри. 
Значення й особливості дидактичної гри. Структура дидактичної гри. Види 
дидактичних ігор. Педагогічне керівництво дидактичними іграми. Іграшка. 
Виховна та освітня цінність іграшки. Історія іграшки. Народна іграшка. Види 
іграшок. Вимоги до іграшок. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
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Змістовий модуль ІІІ. Організація і планування педагогічного 

процесу в дошкільних закладах 
 

Тема 13. Загальні основи дошкільної дидактики 
 
Поняття  про педагогічний процес дитячого садка, його структура. 

Організація педагогічного процесу і планування навчально-виховної роботи у 
дошкільному закладі. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Методи навчання. 
Форми організації навчання. Особливості організації життя, навчання і 
виховання дітей у різновікових групах. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Тема 14. Дитячий садок і сім’я 

 
Єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання. Основні 

питання сімейного виховання. Організація і форми роботи дошкільного 
закладу із сім'єю. Педагогічна освіта батьків. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Тема 15. Дитячий садок і школа 

 
Принципи наступності, спадковості, перспективності як основа 

взаємозв'язку дошкільної ланки освіти і початкової школи. Форми зв’язку 
дитячого садка і школи. Поняття готовності дітей до шкільного навчання. 
Адаптація дитини до шкільного навчання. Робота підготовчої до школи групи. 
 

Література [1–3; 9; 10; 12–18]  
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Контрольна робота (реферат) – це короткий виклад змісту дисципліни з 

урахуванням психолого-педагогічних явищ проблемної або навчальної теми. 
Основні вимоги до роботи: 
 повнота та об’єктивність інформації про досліджувані явища; 
 повнота відображення основних компонентів її змісту; 
 доступність сприймання тексту як за змістом, так і за логікою 

визначення основних проблем; 
 доступність мови викладу; 
 авторське ставлення, особиста точка зору на питання роботи. 
Структура контрольної роботи (реферату): перша сторінка (див. 

зразок вузу); зміст (вступ, 1–3 питання, висновки, літературні джерела: 10–12; 
додатки, за необхідності). 

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: 
визначення теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, всебічне та 
глибоке вивчення фактів, положень та висновків з проблеми; теоретична та 
аналітико-синтетична обробка дослідження); оформлення роботи (загальні та 
вузівські вимоги, обсяг – 0,5 друк. арк.). Студенти заочної форми навчання, за 
вказівкою викладача, можуть виконувати контрольні роботи у двох видах: або 
ґрунтовне теоретичне дослідження зі спиранням на практику, або практично-
теоретичне виконання роботи за варіантам. Номер контрольної роботи за 
загальною технологією дослідження студент отримує за номером свого 
прізвища в журналі, або заліковій відомості. 

  
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) 

 
1. Суспільне дошкільне виховання – початкова ланка в системі 

безперервної освіти в Україні.  
2. Становлення дошкільної педагогіки як науки.  
3. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання.  
4. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.  
5. Методологія дошкільної педагогіки.  
6. Впровадження досягнень педагогіки у практику виховання дітей. 
7. Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання.  
8. Виховання, вікові та індивідуальні особливості дітей.  
9. Обдаровані діти і виховання.  
10.  Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей. 
11.  Теорія різнобічного розвитку дітей. 
12.  Гуманізація педагогічної роботи з дітьми. 
13. Диференційований підхід до виховання дітей.  
14. Історія становлення і розвитку системи дошкільного виховання.  
15. Дошкільні заклади в системі національної освіти.  
16. Вихователь дитячого дошкільного закладу та його професійні функції. 
17. Удосконалення системи дошкільного виховання.  
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18. Дошкільне виховання за кордоном. 
19. Загальна характеристика складових виховання, їх єдність і 

взаємозв’язок. 
20. Розвиток теорії фізичного виховання дітей.  
21.  Розумове виховання і розумовий розвиток.  
22.  Моральне виховання і моральний розвиток.  
23.  Завдання трудового виховання.  
24.  Розвиток теорії естетичного виховання.  
25.  Гра як засіб усебічного розвитку дитини.  
26.  Творчі ігри та їх можливості.  
27.  Передумови розвитку сюжетно-рольової гри у ранньому віці.  
28.  Сюжетно-рольові ігри дошкільників.  
29.  Значення й особливості дидактичної гри.  
30.  Виховна та освітня цінність іграшки.  
31.  Педагогічний процес дитячого садка. 
32.  Організація і форми роботи дошкільного закладу із сім’єю. Педагогічна 

освіта батьків. 
33.  Форми зв’язку дитячого садка і школи.  
34.  Поняття готовності дітей до шкільного навчання.  
35.  Адаптація дитини до шкільного навчання.  

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Предмет педагогіки.  
2. Філософські основи педагогіки.  
3. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  
4. Загальні питання педагогіки.  
5. Загальна характеристика суспільного дошкільного виховання. 
6. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання.  
7. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки.  
8. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.  
9. Методологія дошкільної педагогіки.  

10. Поняття про педагогічне дослідження та його елементи.  
11. Методи педагогічного дослідження.  
12.  Впровадження досягнень педагогіки в практику виховання дітей.  
13.  Значення передового педагогічного досвіду. 
14.  Формування особистості людини.  
15.  Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання.  
16.  Роль виховання у розвитку особистості.  
17.  Взаємодія виховання і розвитку.  
18.  Сутність виховання у дошкільному віці.  
19.  Вікова періодизація дитинства.  
20.  Виховання, вікові та індивідуальні особливості дітей.  
21.  Значення дошкільного дитинства.  
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22.  Обдаровані діти і виховання.  
23.  Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей. 
24.  Значення програми у забезпеченні різнобічного розвитку дітей. 
25.  Врахування демократизації суспільних відносин, державного 

суверенітету, потреби в гуманізації цілей і принципів педагогічної роботи 
з дітьми, необхідності диференційованого підходу до виховання дітей у 
науково створених сучасних програмових документах для дитячого 
закладу. Програма "Малятко", "Дитина", "Дитина в дошкільні роки", 
"Українське дошкілля", авторські програми. Варіативність і 
альтернативність у підготовці та використанні програми. 

26.  Історія становлення і розвитку системи дошкільного виховання.  
27.  Дошкільні заклади в системі національної освіти.  
28.  Типи дошкільних закладів та їх функції.  
29.  Вихователь дитячого дошкільного закладу, професійні функції.  
30.  Знання і професійні здібності вихователя.  
31.  Підготовка педагогічних кадрів. Удосконалення системи дошкільного 

виховання.  
32.  Дошкільне виховання за кордоном. 
33.  Головна мета національного виховання.  
34.  Основні завдання виховання дітей дошкільного віку згідно Закону 

України "Про дошкільну освіту", Концепції дошкільного виховання в 
Україні, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.  

35.  Зміст виховання дітей дошкільного віку.  
36.  Загальна характеристика складових виховання, їх єдність і 

взаємозв’язок. 
37.  Розвиток теорії фізичного виховання дітей.  
38.  Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.  
39.  Методи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.  
40.  Загартування організму дитини. Режим дня. Фізичні вправи. Виховання 

культури гігієнічних навичок. 
41.  Розумове виховання і розумовий розвиток.  
42.  Народна педагогіка про розумове виховання.  
43.  Розвиток теорії розумового виховання дітей.  
44.  Завдання розумового виховання.  
45.  Зміст і засоби розумового виховання дітей. 
46.  Сенсорний розвиток і сенсорне виховання.  
47.  Зміст і методика сенсорного виховання. 
48.  Моральне виховання і моральний розвиток.  
49.  Розвиток теорії морального виховання дітей.  
50.  Завдання морального виховання.  
51.  Моральне виховання у різних видах діяльності.  
52.  Зміст і методи морального виховання дітей.  
53.  Народна педагогіка про моральне виховання дітей. 
54.  Завдання трудового виховання.  
55.  Особливості трудової діяльності дошкільників.  
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56.  Ознайомлення дітей з працею дорослих.  
57.  Види праці дітей.  
58.  Форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку. 
59.  Розвиток теорії естетичного виховання.  
60.  Мета і завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку.  
61.  Зміст і засоби естетичного виховання дітей. 
62.  Гра. Теорія гри. Походження гри.  
63.  Класифікація дитячих ігор.  
64.  Гра як засіб усебічного розвитку дитини.  
65.  Творчі ігри та їх можливості.  
66.  Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці.  
67.  Сюжетно-рольові ігри дошкільників.  
68.  Театралізовані ігри дітей.  
69.  Будівельно-конструктивні ігри.  
70.  Дидактичні ігри.  
71.  Значення й особливості дидактичної гри.  
72.  Структура дидактичної гри.  
73.  Види дидактичних ігор.  
74.  Педагогічне керівництво дидактичними іграми.  
75.  Іграшка. Виховна та освітня цінність іграшки. Історія іграшки. 

Народна іграшка. Види іграшок. Вимоги до іграшок. 
76.  Поняття  про педагогічний процес дитячого садка, його структура. 
77.  Організація педагогічного процесу і планування навчально-виховної  

роботи в дошкільному закладі.  
78.  Зміст навчання дітей дошкільного віку.  
79.  Методи навчання.  
80.  Форми організації навчання.  
81.  Особливості організації життя, навчання і виховання дітей у різновікових 

групах. 
82.  Єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання.  
83.  Основні питання сімейного виховання.  
84.  Організація і форми роботи дошкільного закладу із сім’єю.  
85.  Педагогічна освіта батьків. 
86.  Принципи наступності, спадковості, перспективності як основа 

взаємозв’язку дошкільної ланки освіти і початкової школи.  
87.  Форми зв’язку дитячого садка і школи.  
88.  Поняття готовності дітей до шкільного навчання.  
89.  Адаптація дитини до шкільного навчання.  
90.  Робота підготовчої до школи групи. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Семінар 1 
Тема 3. Виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства  
 

План 
 

1. Фактори, які визначають розвиток особистості та відіграють вирішальну 
роль у формуванні особистості людини.  

2. Особистість як об’єкт і суб’єкт виховання.  
3. Роль виховання у розвитку особистості.  
4. Сутність виховання у дошкільному віці.  
5. Вікова періодизація дитинства.  
6. Виховання, вікові та індивідуальні особливості дітей.  
7. Обдаровані діти і виховання.  
8. Зарубіжні теорії виховання і розвитку дітей. 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
 

Семінар 2 
Тема 6-11. Види виховання та методика їх реалізації 

 
План 

 
1. Національне виховання.  
2. Фізичне виховання і фізичний розвиток.  
3. Розумове виховання дітей дошкільного віку.  
4. Моральне виховання дошкільників.  
5. Трудове виховання дітей дошкільного віку. 
6. Естетичне виховання й естетичний розвиток. 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
 

Семінар 3 
Тема 12. Гра як провідний вид діяльності дошкільників 

  
План 

 
1. Теорія гри та її походження.  
2. Класифікація дитячих ігор.  
3. Гра як засіб усебічного розвитку дитини.  
4. Творчі ігри та їх можливості.  
5. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри у ранньому віці.  
6. Сюжетно-рольові ігри дошкільників.  
7. Театралізовані ігри дітей.  
8. Будівельно-конструктивні ігри.  
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9. Дидактичні ігри.  
10. Іграшка. Види іграшок та вимоги до них. 

 
Література [1–3; 9; 10; 12–18] 

 
Семінар 4 

Тема 13. Загальні основи дошкільної дидактики 
 

План 
 

1. Педагогічний процес дитячого садка, його структура.  
2. Організація педагогічного процесу і планування навчально-виховної 
роботи у дошкільному закладі.  
3. Зміст навчання дітей дошкільного віку.  
4. Методи навчання.  
5. Форми організації навчання.  
6. Особливості організації життя, навчання і виховання дітей у різновікових 
групах. 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
 

Семінар 5 
Тема 14. Дитячий садок і сім’я 

 
План 

 
1. Єдність цілей і завдань суспільного і сімейного виховання.  
2. Основні питання сімейного виховання.  
3. Організація і форми роботи дошкільного закладу із сім’єю.  
4. Педагогічна освіта батьків. 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
 

Семінар 6 
Тема 15. Дитячий садок і школа 

 
План 

1. Принципи наступності, спадковості, перспективності як основа 
взаємозв’язку дошкільної ланки освіти і початкової школи.  

2. Форми зв’язку дитячого садка і школи.  
3. Поняття готовності дітей до шкільного навчання.  
4. Адаптація дитини до шкільного навчання.  
5. Робота підготовчої до школи групи. 

Література [1–3; 9; 10; 12–18] 
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Критерії оцінювання знань студента  
 
Контроль знань з дисципліни “Дошкільна педагогіка” складається з трьох 

блоків планових заходів: 
1) поточний контроль знань студентів; 
2) модульний контроль знань студентів; 
3) підсумковий контроль знань студентів 
 

Порядок оцінювання знань студентів 
за результатами вивчення дисципліни 

 
№ 
пор.

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 

Оцінювання поточної роботи за 
семестр, у т. ч. : 
 
Виконання обов’язкових завдань:
систематичність та активність 

роботи протягом семестру 
виконання завдань для 

самостійного опрацювання 
 
Проходження модульного 
котролю знань 

від 1 до 80 балів  
у т. ч.: 
до 30 балів, з них: 
 
 
до 15 балів 
 
до 15 балів 
 
 
40 балів 

 
 
 
 
 
 

 
 

допуск до заліку

 
3 

 
Оцінювання  заліку 

 
від 1 до 20 балів 

проходження  
підсумкового 
контролю знань  
з дисципліни  
і одержання  

заліку 
 
 Загальна підсумкова оцінка (у балах) складається з суми балів за 

результатами поточного та модульного контролів знань, а також за виконання 
завдань, що виносяться на залік. На заліку студент повинен набрати не менше 20 
балів.  

Поточний контроль здійснюється викладачем під час аудиторних занять  
(лекцій, семінарів, практичних) 

Модульний контроль з дисципліни проходить під час семінарського заняття 
у формі реферативних доповідей, запропонованих у двох варіантах: 

1 етап – написання тестових завдань; 
2 етап – перевірка та оцінювання. 
Доповіді призначені для модульного контролю освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр».  
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Підсумковий контроль знань за цією дисципліною проводиться у формі 
заліку за заліковими білетами, кожен з яких включає 2 питання. 

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо з диференціацією  
від 1 до10 балів. 

Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в: 
9–10 балів — якщо відповідь студента: 
1) є повною, правильною та обґрунтованою; 
2) вказує на високі знання усієї програми навчальної дисципліни, з 

використанням різноманітних методів наукового аналізу тощо; 
3)  свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою 

документів;  
5–8 балів – якщо відповідь студента має недоліки: 
4) є неповною, не містить усіх необхідних відомостей по темі питання; 
5) є не зовсім правильною у розкритті змісту понять, категорій, 
закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів тощо; 
6) не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти 
(у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, 
наукових течій і т. ін., свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; 
1–4 бали – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 

неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні 
помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність та 
поверховість, не вміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних 
положень навчальної дисципліни. 

Результат заліку складається із суми балів, одержаних за всі питання. Якщо 
відповіді студента оцінені менше ніж у 20 балів, екзамен вважається не складеним. 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням 
результатів оцінювання поточної роботи протягом модулів та модульних контролів 
(у діапазоні від 1 до 80 балів) та результатів заліку (не менше 10 і не більше 20 балів) 
за 100-бальною системою. 

Загальне підсумкове оцінювання здійснюється і шляхом автоматичного 
складання екзамену студентом. Такий вид оцінювання знань студента здійснюється 
за його бажанням за умови отримання ним понад 60 балів за результати оцінювання 
поточної роботи протягом модулів та модульних контролів. 
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Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS 
з національною системою оцінювання в Україні  

 
Оцінка за 
 бальною  
шкалою 

Оцінка за 
шкалою 
ЕСТS 

 
Визначення 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок 

5  
(відмінно / 
зараховано) 

82-89 В Дуже добре – вище середнього рівня 
з кількома помилками 

 
4 

(добре / 
зараховано) 

 

75-81 С Добре – загалом правильна робота з 
певною кількістю значних 
помилок

67-74 D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

 
3 

(задовільно / 
зараховано) 

60-66 Е Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії 

35-59 FХ Незадовільно – серйозне 
доопрацювання з 
можливістю повторного 
складання  

 
2 

(незадовільно /
не зараховано)

 1-34 F Незадовільно – необхідна серйозна 
робота з обов’язковим 
повторним вивченням  
дисципліни  
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