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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія та методика 

викладання фахових дисциплін» є нормативним документом Київського 

університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 

образотворчого мистецтва на основі освітньої програми підготовки магістрів 

відповідно до навчального плану денної форми навчання. 

Програма визначає обсяги знань та вмінь, які повинен опанувати 

магістр, відповідно до вимог освітньої програми, алгоритму вивчення 

навчального матеріалу дисципліни «Теорія та методика викладання фахових 

дисциплін», а також необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Метою курсу є формування готовності магістрантів до викладацької та 

науково-педагогічної професійної діяльності у галузі образотворчого 

мистецтва у вищих навчальних закладах освіти. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає розв’язання таких завдань 

фахової підготовки магістрів: 

 опанування систематизованих знань про загальні основи та процес 

становлення системи навчання фахових дисциплін в галузі образотворчого 

мистецтва в історичній ретроспективі; 

 ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, 

методами і засобами навчання та художньо-творчого розвитку студентів, 

майбутніх фахівців у галузі образотворчого мистецтва; 

 засвоєння мистецтвознавчої термінології, теоретичних основ методики 

викладання образотворчих дисциплін у ВНЗ в контексті художньої 

дидактики; 

 формування умінь та навичок застосування набутих знань, необхідних 

для ефективної організації і творчого проведення занять з фахових дисциплін 

у процесі самостійної викладацької діяльності; 

 розширення художньо-естетичного досвіду, збагачення емоційно-

почуттєвої сфери, розвиток нестереотипного мислення та художнього смаку. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти мають 

знати: 

 принципи організації навчання образотворчому мистецтву у вищий 

школі за модульно-рейтинговою системою; 

 специфіку фахової підготовки майбутнього художника-виконавця, 

форми організації, загальні та спеціальні методи викладання образотворчих 

дисциплін з урахуванням історичного досвіду та сучасних тенденцій 

розвитку мистецької педагогіки;  

 загально-педагогічні принципи розробки структури та змісту 

навчальних програм фахових дисциплін в галузі образотворчого мистецтва у 

ВНЗ; 

 основні етапи становлення академічної системи навчання рисунку, 

живопису, композиції в історичній ретроспективі; 

 теоретичні основи фахових дисциплін, основні педагогічні та 

мистецтвознавчі поняття, відповідну художню термінологію; 

 інноваційні технології, теоретичні положення методики викладання 

фахових дисциплін у ВНЗ в контексті художньої дидактики; 

 форми організації навчальної діяльності, методи й засоби навчання та 

художньо-творчого розвитку майбутніх фахівців у галузі образотворчого 

мистецтва; форми контролю і оцінювання рівня успішності студентів. 

Студенти повинні вміти: 

 порівнювати різні системи навчання рисунку, живопису, композиції в 

історичній ретроспективі, визначати зміст та методику навчання фаховим 

дисциплінам на основі компаративного зіставлення з минулим світовим 

досвідом;  

 застосовувати на практиці теоретичні знання та дидактичні положення 

методики викладання образотворчих дисциплін у ВНЗ; 

 мотивовано організовувати навчально-пізнавальну діяльність, 

самостійно визначати цілі, форми й методи, зміст навчальних завдань, 



критерії оцінювання навчальних досягнень, а також здійснювати художньо-

творчий розвиток майбутніх фахівців у галузі образотворчого мистецтва; 

 одержувати необхідну інформацію з різноманітних джерел, 

використовувати мультимедійні ресурси та комп’ютерні технології; 

самостійно опрацьовувати науково-методичну літературу, моделювати та 

проводити заняття з фаху, використовуючи систему міжпредметних зв’язків, 

різноманітні форми організації навчального процесу та методи навчання;  

 складати плани-конспекти лекційних, семінарських та практичних 

занять з фахових дисциплін, розробляти до них презентації (PowerPoint), 

визначати їх методичне забезпечення; розробляти навчально-методичну 

карту роботи студентів, здійснювати контроль та оцінювання їхніх 

навчальних досягнень.  

 

 

 



І. ОПИС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів: 6 
Галузь знань: 

02 «Культура і мистецтво» 
Варіативна дисципліна 

Модулів: 2 

Шифр та назва 

спеціальності: 

023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

(Образотворче мистецтво) 

Рік підготовки  

ЗОГ – 180 5 

Модуль 1 Семестр: 

ЗОГ – 60 10 

Змістових модулів Аудиторні заняття: 

2 16 год. 

Тижневих годин: 2 
Освітній рівень: 

другий, магістерський 

Лекції: 

8 год. 

Практичні заняття: 

8 год. 

Модульний контроль: 

4 год. 

Самостійна робота  

40 год. 

Форма підсумкового 

контролю: 

– 

 



ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№  

п/п Назви тем 

Обсяг навчальних занять               

(кількість год.) 

Разом Ауд Л Сем Пр СР МК 

Модуль І 

ЗМ №1: Теоретико-методичні засади викладання образотворчих дисциплін  

у ВНЗ  

1. 

Вступ. Методична система 

викладання фахових дисциплін в 

галузі образотворчого мистецтва у 

ВНЗ. 

14 4 2  2 10  

2. 

Сучасні художньо-педагогічні 

технології у навчальному процесі 

ВНЗ. 

14 4 2  2 10  

Разом за ЗМ №1 30 8 4  4 20 2 

ЗМ №2:  Взаємодія традиційних методів і творчих методичних інновацій як 

концептуальна основа системи підготовки майбутніх викладачів 

образотворчого мистецтва 

3. 
Становлення національної школи   

рисунка та живопису. 
4 4 2  2   

4. 

Організаційно-методичні основи 

навчання фаховим дисциплінам в 

галузі образотворчого мистецтва у 

вищій школі. Моніторинг 
результатів предметної діяльності. 

24 4 2  2 20  

Разом за ЗМ №2 30 8 4  4 20 2 

Усього за Модулем І 60 16 8  8 40 4 



ІІІ. ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ І. 

ЗМ №1. Теоретико-методичні засади викладання образотворчих 

дисциплін у ВНЗ  

 

Тема 1. Вступ. Методична система викладання фахових дисциплін в 

галузі образотворчого мистецтва у ВНЗ. (2 год.) 

Закономірності перебігу процесу навчання образотворчому мистецтву 

у ВНЗ, його мета і завдання, ефективні педагогічні умови та зміст. 

Методична система художньої освіти у ВНЗ України: структура, принципи 

побудови та функціонування.  

Художня педагогіка як наука та практика в контексті методичних 

категорій. Методика у системі професійної підготовки фахівця в галузі 

образотворчого мистецтва. Специфіка підготовки, вимоги і завдання, загальні 

та фахові компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю 

«Образотворче мистецтво». Дисципліни, що складають основу професійної 

підготовки фахівця в галузі образотворчого мистецтва: «Рисунок», 

«Живопис», «Колористика», «Композиція», «Перспектива», «Графіка». 

Нормативне забезпечення підготовки: навчальний план, навчальна 

програма, робоча програма. Основні поняття кредитно-модульної системи: 

кредит, змістовний модуль. 

 

Основні поняття: художня освіта, методика, фахова підготовка, 

навчальний план, робоча програма. 

 

Рекомендована література 

Основна [3]. Додаткова [12; 28; 38] 

 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

Завдання: Проведення порівняльного аналізу навчальних планів і робочих 

програм з навчальних дисциплін освітніх рівнів підготовки «бакалавр» і «магістр», 

що складають основу професійної підготовки фахівця в галузі образотворчого 

мистецтва. 



Тема 2. Сучасні художньо-педагогічні технології у навчальному 

процесі ВНЗ в галузі образотворчого мистецтва. (2 год.) 

Проблема взаємозв’язку навчально-методичного і творчого аспектів 

організаційного забезпечення освітнього процесу у вищих художніх 

навчальних закладах. Взаємозв’язок художньо-творчого та методичного 

пошуку інновацій у процесі фахової підготовки майбутніх викладачів 

образотворчих дисциплін.  

Сучасні художньо-педагогічні технології підготовки майбутніх 

викладачів образотворчих дисциплін у ВНЗ інтерактивна, проблемного 

навчання, тьюторська, проективного художньо-педагогічного моделювання 

навчальних занять, художньо-педагогічної драматургії, сугестивного 

навчання тощо. Структура й складові підготовки викладача образотворчих 

дисциплін. 

Основні поняття: художньо-педагогічна технологія, професійна 

підготовка, художньо-педагогічна підготовка, фахова підготовка. 
 

Рекомендована література 

Основна [3]. Додаткова [12; 28; 38] 

 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

Завдання: Методика розробки робочих програм з навчальних дисциплін, що 

складають основу професійної підготовки фахівця в галузі образотворчого 

мистецтва. 
 

МК №1 з тем І-го ЗМ: Теоретико-методичні засади викладання 

образотворчих дисциплін у ВНЗ. 
 

ЗМ №2. Взаємодія традиційних методів і творчих методичних 

інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх 

викладачів образотворчого мистецтва 

 

Тема 3. Становлення   національної   школи   рисунка   та  живопису 

(2 год.) 

Академічна система художньої освіти в XVII – XIX ст. Світська школа 

малювання при Петербурзькій типографії Петра І (1711 р.). Відкриття 



Петербургської академії художеств (1758 р.): система освіти й естетичного 

виховання молодих художників, вплив на становлення української школи 

рисунка й живопису. Форми і методи навчання А. Лосенка. Курс анатомії 

людини І. Буяльського. Класичний напрям у методиці викладання рисунка. 

Випускники академії: О. Кіпренський, К. і А. Брюллови, Ф. Бруні. 

Реорганізація навчальної роботи в академії О. Оленіним. Педагогічна 

діяльність і методичні праці В. Шебуєва, А. Сапожнікова, Г. Гіппіуса. 

Становлення системи навчання і методики викладання образотворчих 

дисциплін в Україні. Художньо-педагогічна діяльність М. Мурашка – 

засновника й керівника Київської рисувальної школи 1875–1901 рр. 

(випускники: Ф. Красицький, О. Мурашко, Г. Світлицький, К. Малевич). 

Заснування Української академії мистецтв (1917 р.). Становлення 

національної системи викладання рисунка, живопису, композиції. Вплив 

традицій різних мистецьких шкіл (Краків, Париж, Мюнхен, Москва, Санки-

Петербург) на становлення і розвиток індивідуальних творчих майстерень 

М. Бойчука (монументального живопису, релігійного малярства, мозаїки, 

фрески, ікони), Ф. Кричевського (побутового та історичного жанрів), 

О. Мурашка (портрету), М. Жука (декоративного малярства), М. Бурачека 

(пейзажу), Г. Нарбута (графіки), В. Кричевського (композиції). Розвиток 

авангардного напрямку: В. Татлін, К. Малевич. 

Розвиток української школи реалістичного мистецтва у повоєнні роки. 

Традиції, Т. Яблонської, В. Пузиркова, В. Шаталіна. 

Сучасний стан і тенденції розвитку методики викладання 

образотворчих дисциплін у ВНЗ України (Київ, Львів, Харків). Майстерні та 

сучасні методики навчання (М. Компанець, А. Чебикін, М. Гуйда, П. Бевз, 

Ф. Гуменюк, О. Животков). Виставкові практики. 

Основні поняття: українська школа реалістичного мистецтва, 

національні художні традиції. 

Рекомендована література 

Основна [1; 2]. Додаткова [14; 21; 40; 42] 
 



Практичне заняття №3 – 2 год. 

Завдання: Проведення порівняльного аналізу методів навчання рисунку та 

живопису в історичній ретроспективі. 

 

Тема 4. Організаційно-методичні основи навчання фаховим 

дисциплінам в галузі образотворчого мистецтва у вищій школі. 

Моніторинг результатів предметної діяльності (2 год.) 

Форми організації навчання фаховим дисциплінам в галузі 

образотворчого мистецтва у ВНЗ. Організаційно-методичні основи 

навчального заняття з мистецтва та види аудиторних занять.  

Лекція: види, структура, способи подання матеріалу, методика 

розробки та проведення. Семінарське заняття: завдання та форми 

проведення. Практичне заняття як провідна форма навчання студентів з 

набуття фахових вмінь і навичок в галузі образотворчого мистецтва: 

структура, методика розробки та проведення. 

Організація самостійної роботи студента. Види контролю та 

оцінювання результатів навчальної діяльності та досягнень студентів в 

умовах кредитно-модульної системи навчання. Загальні та спеціальні методи 

викладання образотворчих дисциплін з урахуванням історичного досвіду та 

сучасних тенденцій розвитку мистецької педагогіки. Планування «зони 

найближчого розвитку». 

Основні поняття: форми організації навчання, спеціальні методи 

викладання, контроль навчальних досягнень. 

Рекомендована література 

Основна [3]. Додаткова [12; 28; 38] 

 

Практичне заняття №4 – 2 год. 

Тема: Опанування методики розробки та проведення лекційних і практичних 

занять з використанням методів проблемного навчання.  

МК №2 з тем ІІ-го ЗМ: Взаємодія традиційних методів і творчих методичних 

інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх викладачів ОМ. 

 



ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ  ФАХОВИХ  ДИСЦИПЛІН» 

Модуль І – 10 семестр 

Усього за Модулем І – 60 год., з них: лекцій – 8 год., практичних занять – 8 год., самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год. 
 

Назва мод. 

ЗМ №1.  

Теоретико-методичні засади викладання образотворчих 

дисциплін у ВНЗ  

ЗМ №2. 

Взаємодія традиційних методів і творчих методичних 

інновацій як концептуальна основа системи підготовки 

майбутніх викладачів образотворчого мистецтва 

Лекції 1 2 3 4 

Теми лекцій 

Вступ. Методична система 

викладання фахових 

дисциплін в галузі 

образотворчого мистецтва у 

ВНЗ. 

Сучасні художньо-

педагогічні технології у 

навчальному процесі ВНЗ. 

Становлення   національної   

школи   рисунка   та  

живопису. 

Організаційно-методичні 

основи навчання фаховим 

дисциплінам в галузі ОМ у 

ВНЗ. Моніторинг результатів 

предметної діяльності 

1 б. 1 б 1 б. 1 б. 

Практичні 

Порівняльний аналіз навч-х 

планів і роб. програм з навч-х 

дисциплін освітніх рівнів 

підготовки «бакалавр» і 

«магістр», що складають 

основу проф. підготовки 

фахівця в галузі ОМ 

Методика розробки робочих 

програм з навчальних 

дисциплін, що складають 

основу професійної 

підготовки фахівця в галузі 

образотворчого мистецтва. 

Порівняльний аналіз методів 

навчання рисунку та 

живопису в історичній 

ретроспективі. 

Опанування методики 

розробки та проведення 

лекційних і практичних 

занять з використанням 

методів проблемного 

навчання. 

1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів  

Оцінюється як творча робота - 

20 балів 
Поточний 

контроль 
МКР №1 – 25 бал. МКР №2 – 25 бал. 

Кількість 

балів за ЗМ 
59 69 

Підсумковий 

рейтинговий 

бал 
128 бали 



V. ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

Модуль І 

ЗМ №1.  

Теоретико-методичні засади викладання образотворчих дисциплін у ВНЗ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1. 

Тема: Методична система викладання фахових дисциплін в галузі 

образотворчого мистецтва у ВНЗ. 

Зміст завдання: Проведення порівняльного аналізу навчальних 

планів і робочих програм з навчальних дисциплін освітніх рівнів 

підготовки «бакалавр» і «магістр», що складають основу 

професійної підготовки фахівця в галузі образотворчого мистецтва.  

2 

2. 

Тема: Сучасні художньо-педагогічні технології у навчальному 

процесі ВНЗ в галузі образотворчого мистецтва. 

Зміст завдання: Опанування методики розробки робочих програм з 

навчальних дисциплін, що складають основу професійної підготовки 

фахівця в галузі образотворчого мистецтва. 

2 

Усього за ЗМ №1 4 

ЗМ №2 Взаємодія традиційних методів і творчих методичних інновацій як 

концептуальна основа системи підготовки майбутніх викладачів 

образотворчого мистецтва 

3. 

Тема: Становлення національної школи рисунка та  живопису. 

Завдання: Проведення порівняльного аналізу методів навчання 

рисунку та живопису в історичній ретроспективі. Питання: 

 Розробка теоретичних і практичних основ образотворчого 

мистецтва видатними діячами доби Відродження: Ч. Ченніні, 

Л. Б. Альберті, Л. да Вінчі, А. Дюрер. 

 Становлення академічної системи художньої освіти. Болонська 

академія художеств (1585 р.). 

 Французька академія художеств: діяльність Ш. Лебрена. 

 Теоретично-наукові положення академічного рисунка у працях 

Д. Чиварді.  

 Теоретично-наукові положення академічного рисунка у працях 

М. Лі. 

 Система навчання і творчого розвитку в майстерні О. Мурашка 

(портрет). 

 Система навчання і творчого розвитку в майстерні М. Жука 

(декоративне малярство).  

 Система навчання і творчого розвитку в майстерні М. Бурачека 

(пейзаж).  

 Система навчання і творчого розвитку в майстерні Г. Нарбута 

(графіка). 

 Стан, проблеми й тенденції розвитку методики викладання 

образотворчих дисциплін на сучасному етапі. 

2 



4. 

Тема: Організаційно-методичні основи навчання фаховим 

дисциплінам в галузі образотворчого мистецтва у вищій школі. 

Моніторинг результатів предметної діяльності. 

Завдання: Опанування методики розробки та проведення лекційних і 

практичних занять з використанням методів проблемного навчання.  

1. Презентація фрагмента навчального заняття.  

2. Аналіз фрагменту лекції за критеріями: 
 Зміст лекції. 

 Методика читання лекції. 

 Керівництво роботою студентів. 

 Лекторські дані. 

 Результативність лекції. 

3. Аналіз фрагмента практичного заняття за критеріями: 
 Цілеспрямованість. 

 Планування. 

 Організація ПЗ. 

 Стиль проведення ПЗ. 

 Стосунки «викладач – студент». 

 Керування групою. 

 

Усього за ЗМ №2 4 

Разом за Модулем І 8 



VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Модуль І 

ЗМ №1. Теоретико-методичні засади викладання образотворчих 

дисциплін у ВНЗ 

№ 

з/п 
Зміст завдання 

К-ть 

год. 

К-ть 

бал. 

1. 

Складання тематичного плану (з коротким описом 

змісту аудиторних занять) робочої програми однієї з 

навчальних дисциплін, що складають основу 

професійної підготовки бакалавра – фахівця в галузі 

образотворчого мистецтва.  

10 5 

2. 
Добір та оформлення бібліографічного опису 

літератури до робочої програми. 
10 5 

Разом за ЗМ №1 20 10 

ЗМ №2. Взаємодія традиційних методів і творчих методичних інновацій 

як концептуальна основа системи підготовки майбутніх викладачів 

образотворчого мистецтва 

1 

Розробка розгорнутого конспекту лекції або 

практичного заняття із застосуванням навчальної 

презентації (Microsoft power point). (Оцінюється як 

творча робота) 

20 20 

Разом за ЗМ №2 20 20 

Усього за модулем  І 40 30 

 



VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теорія та методика 

викладання фахових дисциплін» здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою, в основі якої покладено принцип пооперативної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

знань, умінь та навичок. Контроль успішності студентів здійснюється 

відповідно до навчально-методичної карти, у якій визначено усі види роботи 

студентів. 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 

контролю 

№  

п/п 
Вид діяльності 

Максимальна 

кількість 

балів 

Одиниць Всього 

1 Відвідування лекцій 1 4 4 

2 Відвідування практичних занять 1 4 4 

3 Робота на практичних заняттях 10 4 40 

4 Самостійна робота  5 2 10 

5 Творча робота 20 1 20 

6 МКР 25 2 50 

Кількість балів за модулем І 128 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Модуль І 

Поточне тестування та самостійна робота 

ЗМ №1 ЗМ №2 

Т1 Т2 МКР №1 Т3 Т4 МКР №2 

17 17 25 12 32 25 

59 69 

128 

 

 



Порядок переведення рейтингових показників успішності  

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

шкалою 

університету 

Значення оцінки 

А 90-100 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками. 

В 82-89 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих  (грубих) помилок. 

С 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, але достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності. 

E 60-68 
Достатньо – мінімально можливий (допустимий) 

рівень знань (умінь). 

FX 35-59 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю 

перескладання за умов належного самостійного 

доопрацювання. 

F 1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – достатньо низький рівень знань, що 

вимагає повторного проходження курсу. 



VІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Критерії оцінювання Оцінка 

 виконав в зазначений термін, на високому рівні та у 

повному обсязі усі види роботи, відповідно до програми 

курсу; 

 володіє теоретичними знаннями та практичними 

вміннями на високому рівні; 

 здатний грамотно визначати й ефективно 

здійснювати навчальні задачі з урахуванням 

особливостей навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі; 

 продемонстрував старанність, самостійність, 

ініціативу, активність, творче ставлення у процесі 

виконання усіх завдань курсу, здатність робити висновки 

й обґрунтовувати свою позицію на основі проведених 

спостережень. 

А / «відмінно» 

 виконав в зазначений термін весь обсяг роботи 

відповідно до програми курсу, але з незначними 

недоліками; 

 володіє теоретичними знаннями та практичними 

вміннями на високому рівні; 

 здатний грамотно визначати основні навчальні 

задачі та знаходити способи їх вирішення з урахуванням 

особливостей особливостей навчально-виховного 

процесу у вищому навчальному закладі, але в окремих 

випадках допускає незначні помилки в процесі їх 

вирішення; 

 продемонстрував старанність, самостійність, 

активність, відповідальне ставлення у процесі виконання 

завдань курсу, здатність робити висновки на основі 

проведених спостережень. 

В / «дуже добре» 

 виконав весь обсяг роботи відповідно до програми 

курсу, але з певними недоліками; 

 не завжди демонстрував здатність визначати 

основні навчальні задачі та знаходити способи їх 

вирішення з урахуванням особливостей навчально-

виховного процесу у ВНЗ, свідомо використовувати 

теоретичні знання, застосовувати практичні вміння під 

час проходження курсу; 

 виявив здатність грамотно, але недостатньо 

самостійно опрацьовувати навчальні матеріали, 

організовувати своє навчання у ВНЗ; 

С / «добре» 



 продемонстрував старанність, відповідальне 

ставлення у процесі виконання завдань курсу, але 

недостатньо виявив уміння обґрунтовано і самостійно 

робити висновки на основі проведених спостережень.  

 завдання курсу виконано в неповному обсязі, у 

процесі їх виконання допускалися помилки; 

 студент в цілому виявив посередній рівень знань, 

умінь, навичок, допускав помилки у плануванні та 

самоорганізації до навчання у ВНЗ; 

 недостатньо виявив самостійність, ініціативу у 

процесі вирішення навчальних задач; не завжди 

враховував специфіку організації навчально-виховного 

процесу у ВНЗ;  

 завдання курсу були виконані з помилками, 

неохайно, подані на перевірку не своєчасно, не містили 

усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу; 

 ставлення студента до навчання недостатньо 

відповідальне.  

D / «задовільно» 

 завдання курсу виконано в неповному обсязі, у 

процесі їх виконання виявлено чимало помилок; 

 студент виявив лише мінімально можливий 

допустимий рівень знань, умінь, навичок, виявив 

неготовність грамотно і самостійно планувати й 

організовувати навчання у ВНЗ;  

 завдання курсу були виконані в неповному обсязі, 

неохайно, з помилками, подані на перевірку не своєчасно, 

не містили усіх необхідних елементів, визначених 

програмою курсу; 

 ставлення студента до навчання недостатньо 

старанне та відповідальне.  

E / «достатньо» 

 завдання курсу виконані лише частково – в 

мінімальному обсязі, зі значною кількістю помилок, 

оформлені неохайно, з суттєвими помилками, подані на 

перевірку не своєчасно, не містили необхідних елементів, 

визначених програмою; 

 студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; 

невміння послідовно, грамотно і самостійно планувати й 

організовувати навчання у ВНЗ, аналізувати результати 

власної діяльності; 

 ставлення студента до виконання завдань курсу 

вирізняється безвідповідальністю.  

FX / 

«незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання» 



 завдання курсу не виконані, спроби, що виявив 

студент виявилися неграмотними, оформленими 

неохайно, з суттєвими помилками, подані на перевірку не 

своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, 

визначених програмою курсу; 

 студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; 

невміння самостійно організовувати навчання у ВНЗ, 

свідомо аналізувати результати власної діяльності; 

 ставлення студента до навчання вирізняється 

безвідповідальністю.  

F / «незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

курсу» 

 

 
Критерії оцінювання доповіді на семінарсько-практичному занятті 

 

№ 

п/п 
Критерії оцінювання відповіді 

Максимальна 

кількість 

балів за 

кожним 

критерієм 

1. 
Доповідь має чітку структуру, план, у якому передбачена 

вступна, основна та заключна частини. 
1 

2. 

Студент виявляє здатність систематизувати, 

узагальнювати та інтерпретувати навчальний матеріал, 

свідомо використовувати педагогічну й фахову 

термінологію, послідовно висловлювати, доводити й 

обґрунтовувати власну думку.  

3 

3. 

Доповідь супроводжується презентацією (Microsoft 

power point), оформлена за всіма вимогами (зміст, 

структура, ідея, дизайн), яка відповідає тексту 

доповіді 

3 

4. 
У процесі підготовки доповіді студент використовував 

кілька джерел.  
2 

5. 

Студент використовує засоби ораторського мистецтва, 

виявляє здатність «працювати» з аудиторією, ініціювати 

діалоги, дискусії, дебати 

1 

Разом 10 

 

 



Вимоги з оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи: 

1. своєчасність виконання; 

2. повнота обсягу виконання; 

3. якість виконання; 

4. самостійність виконання; 

5. виявлення ініціативності; 

6. виявлення творчого підходу. 

 

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі навчання студентів застосовуються такі методи навчання: 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1)  За джерелом і способом передачі та сприймання навчальної 

інформації:  

 Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 

Презентація), семінари, бесіда, розповідь-пояснення.  

 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

 Практичні: вправи, практичні роботи, порівняльний аналіз.  

2)  За ступенем самостійності мислення:  

 репродуктивні; 

 пошукові; 

 дослідницькі. 

3) За ступенем керування навчальною діяльністю:  

 під керівництвом викладача;  

 самостійна робота студентів: з книгою;  

 виконання індивідуального навчального завдання. 

ІІ. 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). 

1) Методи стимулювання обов’язку і відповідальності. 

 роз’яснення значимості учіння, мети навчального предмета; 

 пред’явлення навчальних вимог до вивчення предмета. 

 

Х. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи:  

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда; екзамен. 

 методи письмового контролю: МКР. 

 методи практичного контролю: творча розробка. 

 методи самоконтролю: самоаналіз, самооцінка.  

 

ХІ.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ  

1. робоча навчальна програма; 

2. навчальні посібники; 

3. опорні конспекти лекцій; 

4. зразки робіт студентів та репродукції картин художників; 

5. електронні презентації лекційного матеріалу. 

 

ХІІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  

1. збірка контрольних завдань для модульного оцінювання навчальних 

досягнень студентів; 

2. запитання та білети для проведення екзамену; 

3. завдання для проведення ректорського контролю знань студентів з 

навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання фахових дисциплін». 
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