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1. Теми практичних занять 

 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання психології вищої школи 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань. 

2. Предмет і основні категорії психології вищої школи. 

3. Практичні, науково-дослідницькі, діагностично-корекційні завдання 

психології вищої школи. 

4. Зв'язок психології вищої школи з іншими галузями наукового знання. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

Знати: об’єкт, предмет, функції, завдання, методи психології вищої 

школи; основні поняття, що є семантичною основою для вивчення наступних 

тем.  

Вміти: аналізувати й оцінювати психологічні явища, які породжуються 

умовами навчально-виховного процесу у вищій школі; висловлювати своє 

міркування щодо питань проблемного характеру, які подані до теми. 

Рекомендована література до теми 1:  
1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про 

організацію освіти у ВНЗ. – К, 2014. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.  

4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2008 

 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Моделі вищої школи. 

2. Принципи організації вищої школи за кордоном. 

3. Модернізація системи вищої освіти в Україні. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

Знати: об’єкт, предмет, основні завдання, основні категорії педагогіки 

вищої школи, що є семантичною основою для вивчення наступних тем; систему 

вищої освіти України. 



Вміти: аналізувати й оцінювати психологічні явища, які породжуються 

умовами навчально-виховного процесу у вищій школі; висловлювати своє 

міркування щодо питань проблемного характеру, які подані до теми. 

 

Рекомендована література до теми 2:  
1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про 

організацію освіти у ВНЗ. – К, 2014. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.  

 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 
1. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи. 

2. Завдання та функції дидактики вищої школи. 

3. Основні категорії дидактики вищої школи. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

Знати: предмет, функції, завдання дидактики вищої школи; місце 

дидактики вищої школи в системі педагогічних наук; основні категорії 

дидактики вищої школи; роль дидактичних знань в педагогічній діяльності 

викладача вищого навчального закладу.   

Вміти: творче застосовувати дидактичні знання в процесі розв’язання 

педагогічних ситуацій; дидактично осмислювати педагогічний та  передовий 

педагогічний досвід.  

Рекомендована література до теми 3:  
1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

 

 



ТЕМА 4. Форми організації навчального процесу у вищому навчальному 

закладі 

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

План 
1. Форми навчання та форми організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах. 

2. Функції, типологія, дидактична структуру лекції. 

3. Дидактичні основи семінарських занять. 

4. Дидактичні основи практичних занять. 

5. Дидактичні основи консультацій.  

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

Знати: основні форми організації навчального процесу у вищої школі; 

дидактичні основи лекційних, семінарських, практичних, індивідуальних 

занять, консультації. 

Вміти: зробити порівняльний аналіз різних видів лекцій, семінарських 

занять, практичних занять; здійснювати підготовку навчальних занять на основі 

дотримання  дидактичних вимог. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

 

 

ТЕМА 5. Студент як суб’єкт навчальної діяльності 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

План 
1. Психолого-педагогічна характеристика сучасного студента вищого 

навчального закладу. 

2. Суперечливості та кризи студентського віку. 

3. Форми та типи адаптація студента до навчання у вищій школі. 

4. Типологічні особливості сучасних студентів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

Знати: особливості студентства як соціальної групи; психологічну 

характеристику студентського віку; найбільш кризові ситуації студентського 

віку; основні механізми та результати  соціалізації особистості студента як 



фахівця; форми та типи адаптації студентів-першокурсників; типологічні 

особливості сучасних студентів; складові та функції «Я – концепції» студента. 

Вміти знаходити оптимальні способи розв’язання педагогічних завдань на 

основі аналізу психолого-педагогічної характеристики сучасних  студентів.  

Рекомендована література до теми 5 :  

1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

6. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і 

методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000. 

 

 

ТЕМА 7. Педагогічне спілкування і співробітництво 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

План 
1. Особливості та функції педагогічного спілкування.  

2. Засоби педагогічного спілкування. 

3. Стилі педагогічного спілкування. 

4. Особливості педагогічного конфлікту. 

5. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: 

Знати: особливості педагогічного спілкування як форми контактної 

педагогічної взаємодії; психологічну характеристику педагогічної взаємодії; 

функції, структуру, засоби, основні стилі педагогічного спілкування; 

особливості та ознаки педагогічного конфлікту; види конфліктних педагогічних 

ситуацій; шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  

Вміти: організовувати спілкування в студентському колективі, 

налагоджувати відносини з колегами; володіти засобами невербальної 

комунікації; вибирати стратегію поведінки під час педагогічного конфлікту; 

здійснювати профілактику виникнення  педагогічних конфліктів. 

Рекомендована література до теми 7:  
1. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

2. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.  



3. Дічківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. 

– К., 2004 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної 

системи організації навчального процесу: Монографія: - К.: ТОВ «Освіта 

України», К., 2005. 

 

 

ТЕМА 8. Виховна робота у вищому навчальному закладі 

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Сутність та особливості виховання студентської молоді.  

2. Закономірності, принципи виховання студентської молоді.  

3. Система методів  та форм виховання студентської молоді. 

4. Зміст виховання студентської молоді. 

5. Виховні функції викладача вищого навчального закладу.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: Знати: основні особливості виховного процесу; 

практичні завдання виховання студентської молоді; закономірності, принципи 

виховання; класифікацію методів виховання;  зміст виховання студентської 

молоді; напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі; 

функції куратора студентської групи; основні завдання органів студентського 

самоврядування. 

Рекомендована література до теми 7:  

1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

6. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і 

методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000. 

 

 



2. Теми семінарських занять 

 

Методичні рекомендації до семінарських занять  

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для 

поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх методологічних засад. 

Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення 

слухачами питань програмного матеріалу. 

Семінари мають сприяти розвитку самостійної роботи слухачів, 

поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, розвитку 

культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, 

участі в дискусії. 

Семінарські заняття є важливим засобом не тільки для перевірки 

знань слухачів,  але й для формування високого рівня знань на основі 

правильних суджень та висновків. 

Головна мета семінарських занять – допомогти слухачам опанувати 

навчальну дисципліну.  

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні 

загальнотеоретичних положень навчальної дисципліни. У процесі 

обговорення питань слухачі навчаються формулювати і викладати свої 

думки і висновки, застосовувати теоретичні положення.   

Основою ефективного розгляду основних питань теми на 

семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна 

робота слухачів, конспектування навчальної і наукової літератури з 

навчальної дисципліни. Така робота передбачає використання  робочої 

навчальної програми,  кожне питання якої має бути засвоєним.  

Підготовку до семінарського заняття варто починати з вивчення 

конспекту, або тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит 

для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати 

треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши 

нове, незрозуміле поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його 

зміст. Не зробивши цього, слухач  ризикує сприйняти неправильно 

значення терміну, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися 

словниками чи іншими допоміжними джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі  

мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень навчальної дисципліни передбачає не тільки 

міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та 

ознак певного явища, але й розуміння різних точок зору. 

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові 

поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. При відповіді на 

семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити 

його головні чинники:  



- чітке формулювання теоретичного положення;  

- обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і 

властивостей; 

- аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними 

фактами дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, 

культурного життя; 

- доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної 

діяльності. 

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може 

відбуватися в різних формах: співбесіди, загально групової дискусії, 

заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових 

контрольних робіт, виконання тестових завдань.  
 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук.  

2. Предмет та основні завдання педагогіки вищої школи. 

3. Основні категорії педагогіки вищої школи. 

4. Система вищої освіти України. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічний процес, освіта, вища освіта 

навчання, виховання.  

Рекомендована література до теми 2:  

1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про 

організацію освіти у ВНЗ. – К, 2014. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.  

4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний 

посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2008 

 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи. 

2. Сутність і методологічні засади навчання. 

3. Функції дидактики. 

4. Структура діяльності суб’єктів навчального процесу. 

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: теорія 

освіти, навчання, методи навчання, функції дидактики, викладання, мотиви 

навчання. 

Рекомендована література до теми 3:  
1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про 

організацію освіти у ВНЗ. – К, 2014. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.  

 

 

ТЕМА 4. Форми організації навчального процесу у вищому навчальному 

закладі 

Семінарське заняття № 3 – 2 год. 

План 
1. Форми навчання та форми організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах. 

2. Функції, типологія, дидактична структуру лекції. 

3. Дидактичні основи семінарських занять. 

4. Дидактичні основи практичних занять. 

5. Дидактичні основи консультацій.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: форми 

навчання, форми організації процесу навчання, навчальні заняття, лекція, 

семінар, практичне заняття,  консультація, індивідуальне заняття. 

Рекомендована література до теми 4:  
1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

 

 

ТЕМА 5. Студент як суб’єкт навчальної діяльності 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План 
1. Студентство як соціальна група. 

2. Психофізіологічні особистості студентського віку. 

3. Розвиток особистості студента. 



4. Кризові ситуації студентського віку. 

5. Адаптація студентів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: студент, 

колектив, адаптація, розвиток особистості, вікові кризи, критичні ситуації, 

нейрофізіологічні особливості. 

Рекомендована література до теми 5 :  

1. Закон України «Про вищу освіту». – від 01.07.2014 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

6. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і 

методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000. 

 

 

ТЕМА 6. Педагогічна діяльність і функції викладача вищої школи 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

План 
1. Головні завдання та функції викладача вищого навчального закладу. 

2. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу. 

3. Функціональні компоненти психолого-педагогічної структури діяльності 

викладача вищого навчального закладу. 

4. Вимоги до особистості викаладача вищого навчального закладу. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

педагогічна діяльність, функції викладача вищої школи,  психолого-педагогічна 

структура діяльності викладача вищого навчального закладу, рівні готовності 

до педагогічної діяльності, компетентність викладача вищого навчального 

закладу, позитивна «Я-концепція» фахівця. 

Рекомендована література до теми 5:  
1. Рекомендована література до теми 6: Закон України «Про вищу освіту». – 

від 01.07.2014 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 



5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

 

 

ТЕМА 7. Педагогічне спілкування і співробітництво 

Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

План 
1. Особливості та функції педагогічного спілкування.  

2. Засоби педагогічного спілкування. 

3. Стилі педагогічного спілкування. 

4. Особливості педагогічного конфлікту. 

5. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:, 

педагогічне спілкування, педагогічна взаємодія, педагогічний конфлікт, 

комунікативна компетентність. 

Рекомендована література до теми 7:  
1. Рекомендована література до теми 6: Закон України «Про вищу освіту». – 

від 01.07.2014 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

 

 

ТЕМА 8. Виховна робота у вищому навчальному закладі 

Семінарське заняття № 7 – 2 год. 

План 

1. Сутність та особливості виховання студентської молоді.  

2. Закономірності, принципи виховання студентської молоді.  

3. Система методів  та форм виховання студентської молоді. 

4. Зміст виховання студентської молоді. 

5. Виховні функції викладача вищого навчального закладу.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:, 

виховання, самовиховання, закономірності виховання, принципи виховання, 

методи виховання, зміст виховання, форми виховної роботи,  виховні функції, 

студентська група, студентське самоврядування.  

Рекомендована література до теми 8:  
1. Рекомендована література до теми 6: Закон України «Про вищу освіту». – 

від 01.07.2014 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 



2. Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС 

України: Науково-практичний посібник. – Харьків: Ун-т внутр.. справ, 

1999. 

3. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: Знання, 

2005. 

5. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2008. 

 

 



2. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на семінарських 

заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання у галузі психології та 
педагогіки вищої школи, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань ґрунтується на глибокому знанні завдань психології вищої школи. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння в системі 
педагогічних наук; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 
виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні специфічних 
особливостей змісту вищої освіти. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння в системі знань про основні нормативні документ, що 
визначають зміст вищої освіти мають поверхневий характер, потребують 
подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння в 
системі знань про основні нормативні документ, що визначають зміст 
вищої освіти сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 
виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 
потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


