ПРОГРАМА
державного екзамену
комплексного іспиту з фахових методик дошкільної освіти
1. Пояснювальна записка
Перебудова всієї системи освіти, а отже і дошкільної освіти, поставила на порядок
денний проблему вдосконалення підготовки кадрів у галузі дошкільної освіти. Реалізація
вимог часу – втілення у практику принципів демократизації і гуманізації педагогічного впливу
на дітей згідно з новою концепцією дошкільного виховання. Насамперед це стосується змісту
підготовки кадрів.
Курси “Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень”, “Основи
природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою”, “Методика розвитку рідної
мови”, “Методика фізичного виховання”, “Образотворче мистецтво з методикою керівництва
зображувальною діяльністю” – профілюючі для спеціальності "Дошкільна освіта". Вони
забезпечують основну теоретичну, методичну і практичну підготовку до виконання
кваліфікаційних обов’язків майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти.
Основна мета даних курсів – максимально використати творчий потенціал, активність,
самостійність і відповідальність кожного студента в оволодінні профілюючими методичними
навчальними дисциплінами і професійними уміннями.
Державний екзамен має на меті виявити:
1) засвоєння студентами змісту, організаційних форм та методів навчання й виховання
дітей дошкільного віку в закладі дошкільної освіти та сім’ї з метою їх різнобічного виховання і
формування особистості дитини;
2) рівень формування у студентів вміння планувати, організовувати і реалізовувати
пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти,
забезпечувати диференційований підхід до вихованців, враховувати індивідуальні особливості,
сприяти розвитку їх задатків та здібностей;
3) рівень оволодіння теоретичним матеріалом з загальної педагогіки, дошкільної
педагогіки, психології дитячої та загальної;
4) виховання соціальної активності студентів, необхідності керуватися в практичній
діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення
до творчості.
Програма державного екзамену комплексного з загальної, дошкільної педагогіки,
психології дитячої та загальної містить інформацію про розвиток, виховання і навчання дітей
дошкільного віку. Вона ґрунтується на класичних і сучасних педагогічних дослідженнях, даних
суміжних наук, на сучасних концепціях дошкільної освіти, передовому педагогічному досвіді.
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика формування
елементарних математичних уявлень» є вивчення студентами психолого-педагогічних
особливостей розвитку у дітей елементарних математичних уявлень; озброєння студентів
знаннями, вміннями і навичками організації та проведення роботи з навчання математиці в
різних вікових групах закладу дошкільної освіти.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методика формування
елементарних математичних уявлень» є дати знання досягнень методичної науки, розкрити
значення методики формування елементарних математичних уявлень, показати її зв’язки з
іншими науками, роль і місце в системі педагогічних наук; сформувати знання теоретичних
основ навчання елементам математики в закладі дошкільної освіти, особливостей
математичного розвитку дітей, змісту, методів і прийомів навчання математики в дитячому
садку; ознайомити із засобами формування елементарних математичних уявлень у дітей та
формами організації навчання математики в дитячому садку; сформувати професійні вміння
здійснення математичної підготовки дошкільників; розвивати вміння самостійної роботи з
навчальними посібниками та методичною літературою; виховувати у студентів почуття
патріотизму, гуманності, відповідальності, сприяти розвитку мислення, волі, уваги.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

– значення і завдання формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячому
садку;
– зміст навчання математики в дитячому садку;
– методи і прийоми навчання математики в дитячому садку;
– засоби формування елементарних математичних уявлень у дітей в дитячому садку;
– форми організації навчання математики в дитячому садку;
– психолого-педагогічні дослідження з проблем формування математичних уявлень у дітей;
– основні вимоги до математичної підготовки дітей по вікових групах;
– завдання, зміст і методику формування кількісних уявлень у дітей різних вікових груп
дитячого садка;
– завдання, зміст і методику формування у дітей уявлень про величину предметів і
вимірювання величин;
– завдання, зміст і методику формування у дітей геометричних уявлень;
– особливості просторових уявлень дітей і методику їх формування;
– методику формування часових уявлень та орієнтування в часі;
– передовий досвід вихователів дошкільних закладів;
– планування роботи з математики в дитячому садку.
вміти:
– оперувати необхідними психологічними, педагогічними та математич-ними термінами;
– працювати з спеціальною методичною літературою, творчо її використовувати;
– використовувати ТЗН і різного виду наочність;
– складати вправи, завдання з математики для дошкільників;
– використовувати різні методи і прийоми при ознайомленні дітей з математичним
матеріалом;
– розробляти і аналізувати конспекти занять з математики;
– підбирати і використовувати дидактичні ігри та ігрові вправи у процесі навчання;
– проводити різного виду бесіди з дітьми у процесі засвоєння ними математичного матеріалу;
– спостерігати і аналізувати заняття з математики;
– організовувати процес навчання математики в дитячому садку;
– складати і аналізувати методичну документацію вихователя дитячого садка;
– планувати програмні завдання занять, календарного плану;
– визначати об’єм і послідовність подачі матеріалу на занятті;
– доцільно вибирати і поєднувати різні методи і прийоми роботи.
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи природознавства з методикою
ознайомлення дітей з природою” є забезпечення студентів необхідним обсягом теоретичних
знань, практичних умінь та навичок; які дозволять майбутнім вихователям ефективно
здійснювати ознайомлення дітей з природою на рівні сучасних вимог до навчально–виховного
процесу, організовувати природоохоронну діяльність, посильну для дітей дошкільного віку,
здійснювати всесторонне виховання дітей засобами рідної природи.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи природознавства з методикою
ознайомлення дітей з природою ” є засвоєння основних природознавчих понятть, знання суті
процесів, що відбуваються у географічній оболонці Землі та особливості їх проявів на території
України та рідного краю, мати чітке уявлення про взаємозв'язки об'єктів і явищ живої і неживої
природи,
усвідомлення
необхідності
раціонального
природокористування
та
природоохоронних заходів. Це є природничонауковою основою для засвоєння педагогічної
складової курсу – методики ознайомлення дітей із природою – її мети, змісту, матеріальної
бази, методів і організаційних форм.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– Загальні риси будови рослин і тварин різних рівнів еволюції;
– роль рослин і тварин у природі їх позитивний та негативний вплив на життя людини;
– визначення та зміст основних природничонаукових понять;
– місце Землі у Всесвіті та вплив космічних факторів на природу планети;
– внутрішню будову Землі та її вплив на географічну оболонку, життя і господарську
діяльність людей;

–
–
–
–
–
–
–

геосфери планети, особливості їх виникнення, розвитку та взаємодії між собою;
основні мінерали, гірські породи, корисні копалини та їх властивості;
сучасний стан взаємодії людського суспільства та природи, його наслідки;
глобальні екологічні проблеми сучасності, їх виникнення та перспективи вирішення;
особливості природи України та свого краю;
основну фізико-географічну номенклатуру України.
теоретичні положення методики ознайомлення дітей із природою, їх специфіку стосовно
різних вікових груп дошкільників.
вміти :
– проводити спостереження за об'єктами і явищами живої і неживої природи та фіксувати
одержані результати;
– працювати з приладами (телурієм, глобусом, метеорологічними приладами, мікроскопами);
– застосовувати теоретичні знання для пояснення явищ, які в спостерігають у природі;
– володіти природничонауковою термінологією;
– розрізняти основні гірські породи, мінерали та корисні копалини, описувати їх властивості;
– користуватися визначниками, таблицями для визначення видів рослин і тварин;
– складати морфологічний опис рослин і тварин; аналізувати їх пристосувальні особливості;
– розпізнавати рослин і тварин, які вивчалися (у природі, колекціях тощо);
– виконувати елементарні досліди;
– поводитись у природі.
– володіти різними методами роботи по ознайомленню дутей з природою;
– формувати та використовувати матеріальну базу ознайомлення дітей з природою;
– планувати, організовувати діяльність дітей у природі та фіксувати її результати.
Предмет «Методика фізичного виховання” передбачає розв’язання оздоровчих,
освітніх та виховних задач студентами педагогічних фахів, а саме: зміцнювати здоров’я дітей,
здійснювати їх всебічний фізичний розвиток, загартовувати, удосконалювати функції
організму, підвищувати фізичну та розумову працездатність. особлива увага приділяється
розкриттю форм фізичного виховання, характеристиці методів роботи з фізичного виховання
дошкільнят, за своєю науковою спрямованістю теорія і методика фізичного виховання
відноситься до системи педагогічних наук, вона обґрунтовує свої положення соціальними,
психологічними та біологічними закономірностями.
Основною метою курсу є формування у студентів позитивного ставлення до
оволодіння необхідними знаннями теоретичних основ фізичного виховання, формування
професійних умінь та навичок.
Завданням курсу є охоплення всіх видів навчальної роботи, осмислення предмету
„Методика фізичного виховання” в системі освіти і навчання, оволодіння професійними
знаннями, необхідними уміннями й навичками всіх видів навчальної роботи з теоретичної та
практичної підготовки студентів факультету педагогічної освіти та соціальної робоит. В
процесі засвоєння даної дисципліни студенти повинні повинні знати :
– принципи і методи навчання та їх структура;
– засоби фізичного виховання;
– форми організації фізичного виховання дітей дошкільного віку;
– структуру занять із фізичного виховання;
– як висвітлюється фізичне виховання урозділах програми „Дитина”, „Малятко”, „Я у Світі”.
Повинні вміти: складати комплекси фізичних вправ, вірно і грамотно добирати засоби і
методи фізичного виховання під час навчання рухових дій і розвитку фізичних якостей.
Метою курсу «Образотворче мистецтво з методикою керівництва зображувальною
діяльністю» є: ознайомлення студентів з основами образотворчого мистецтва та опанування
теорією і практикою формування готовності дітей до зображувальної діяльності та сприймання
творів образотворчого мистецтва.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
– теоретичні основи образотворчого мистецтва, історичний розвиток його видів, жанрів та
форм;
– історію виникнення та розвитку методів навчання малюванню;
– основні дидактичні принципи та методи навчання образотворчому мистецтву дітей.

–
–
–
–

вміти:
методично грамотно організовувати навчально-виховний процес на заняттях з малювання;
володіти методами та прийомами навчання малюнку та живопису;
аналізувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва;
володіти методами художнього виховання дітей засобами образотворчого мистецтва.
2. Перелік питань до державного екзамену комплексного
з фахових методик дошкільного виховання
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2.1. Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень
Методика формування часових уявлень та орієнтування в часі (середня група).
Зміст і методика навчання дітей лічбі в середній групі.
Методика навчання порівнянню множин у середній групі.
Особливості навчання лічби дітей дошкільного віку.
Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах.
Роль різних аналізаторів у формуванні уявлень про множину і розвитку навичок лічби.
Особливості сприймання і відтворення множин дітьми раннього віку.
Планування роботи з логіко – математичного розвитку у дитячому садку.
Форми роботи дитячого садка з сім'єю з питань математичного розвитку дітей.
Методика формування часових уявлень та орієнтування в часі .
Ознайомлення з кількісним складом чисел у старшій групі.
Поняття про простір і просторове орієнтування. Особливості сприйняття простору дітьми
раннього і дошкільного віку.
Методика ознайомлення дітей з вимірюванням довжин і об'ємів умовними мірками.
Методика ознайомлення дітей з величинами .
Поняття величини предметів. Особливості сприйняття величини дітьми дошкільного віку.
Навчання дошкільників лічбі і знайомство з цифрами .
Місце і значення наочного матеріалу у навчанні дошкільників математиці.
Методи і прийоми навчання математики в ЗДО.
Організаційно-методичні основи наступності ЗДО і школи у навчанні дітей математики.
Загально-дидактичні принципи навчання дошкільників основ математики.

2.2. Теорія і методика розвитку рідної мови в дошкільних навчальних закладах
1. Методика проведення бесіди з дітьми дошкільного віку.
2. Методика навчання дітей переказу літературних творів.
3. Дидактичні ігри та вправи з розвитку мовлення.
4. Структура та методика проведення занять з розвитку мовлення.
5. Засоби розвитку мовлення дошкільників.
6. Методика навчання дітей правильної звуковимови.
7. Методика словникової роботи з дітьми дошкільного віку.
8. Методика формування граматичної правильності мовлення дошкільників.
9. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку.
10. Методи і прийоми навчання дітей рідної мови.
11. Методика навчання дітей творчої розповіді.
12. Методика навчання дітей розповідям з власного досвіду.
13. Методика роботи з дидактичною картиною.
14. Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді.
15. Інноваційні методики навчання читання дошкільників.
16. Планування роботи з розвитку мовлення в різних вікових групах.
17. Підготовка руки дитини до письма.
18. Формування мовленнєвої готовності дітей до школи.
19. Специфіка занять з рідної мови в різновікових групах.
20. Методика навчання дітей діалогічного мовлення

2.3. Основи природознавства з методикою
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Предмет і завдання методики ознайомлення дітей з природою в дитячому садку.
Станновлення методики ознайомлення дітей з природою ЗДО.
Завдання ознайомлення дітей з природою в ЗДО. Зміст ознайомлення дітей з природою в
ЗДО.
Методи ознайомлення дошкільників з природою.
Засоби фіксації знань про природу. Планування і обпік роботи з ознайомлення дітей з
природою.
Ознайомлення з природою дітей молодшої групи.
Ознайомлення з природою дітей середньої групи.
Ознайомлення з природою дітей старшої групи.
Наступність в ознайомленні з природою дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.
Рослини куточка природи. Основні групи кімнатних рослин: декоративно-листяні,
красивоквітучі, ампельні та виткі, цибулинні. Догляд за рослинами та участь дітей у
ньому.
Куточок природи і ділянка дитячого садка як основна матеріальна база ознайомлення
дітей з природою. Розміщення та обладнання куточка природи.
Дрібні ссавці в куточку природи, їх характеристика та особливості утримання і догляду.
Птахи в куточку природи. Особливості утримання птахів у неволі. Екзотичні співочі та
декоративні птахи. Догляд за птахами та участь дітей ньому.
Форми організації роботи по ознайомленню дітей з природою. Заняття.
Екскурсії. Цільові прогулянки. Методика їх проведення.
Методика ознайомлення дітей з святами зимового календарного циклу.
Спостереження - основний метод ознайомлення дітей з природою. Види спостережень,
методика їх проведення.
Методи ознайомлення дітей з природою їх класифікація. Наочні методи.
Значення ділянки дитячого садка у здійсненні завдань ознайомлення дітей з природою.
Планування ділянки та її озеленення. Дерева і кущі, влаштування газонів і квітників на
ділянці та догляд за ними.
Тварини — тимчасові мешканці куточка природи. Тварини місцевих водойм у акваріумі.
Місцеві птахи в куточку природи.
Використання ігор у ознайомленні дошкільників з природою.
2.4.Методика фізичного виховання
Заняття з фізичного виховання – основна форма роботи з дітьми дошкільного віку.
Методика їх проведення .
Значення фізичних вправ для формування правильної постави, умінь і навичок, розвитку
рухових якостей.
Закономірності розвитку швидкості, спритності, сили, гнучкості у дітей дошкільного
віку.
Значення природних факторів як засобу фізичного виховання.
Вплив рухової активності на фізичний розвиток дітей, на зміцнення здоров’я та
підвищення загальної працездатності.
Зміст та характеристика основних знань із фізичної культури і гігієни дітей дошкільного
віку. Роль навчальних нормативів у системі фізичного виховання дошкільнят.
Зміст та методика проведення фізкультхвилинок і фізкультпауз.
Зміст і методика навчання рухам дітей дошкільного віку.
Рухливі ігри. Види рухливих ігор. Методика їх проведення.
Планування й організація роботи з фізичного виховання в ЗДО.
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ЗДО.
Зміст і методика навчання рухам дітей дошкільного віку.
Мета та завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.
Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей
дошкільного віку.

15.

Форми, засоби, методи і прийоми фізичного виховання дітей дошкільного віку.
2.5. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною
діяльністю

1. Мета та завдання зображувальної діяльності в закладі дошкільної освіти.
2. Види занять з зображувальної діяльності у закладі дошкільної освіти.
3. Зміст і методика проведення занять з малювання у закладі дошкільної освіти.
4. Зміст і методика проведення занять з ліплення у закладі дошкільної освіти.
5. Зміст і методика проведення занять з аплікації у закладі дошкільної освіти.
6. Форми організації зображувальної діяльності дошкільників.
7. Нетрадиційні техніки малювання у роботі з дошкільниками.
8. Методика навчання та технічні прийоми ліплення.
9. Методика проведення занять з аплікації в різних вікових групах.
10. Самостійна художня діяльність дітей.
11. Декоративне малювання , його специфіка і завдання у різних вікових групах.
12. Методика навчання малюванню дітей молодшої групи.
13. Методика навчання малюванню дітей середньої групи.
14. Методика навчання малюванню дітей старшої групи.
15. Робота з батьками з організації зображувальної діяльності дошкільників.

Питання до ДЕК (спеціалізація «Іноземна мова»)
1. Methodology of foreign language teaching as a science.
2. Methodology of foreign language teaching and its relations to other.
3. Intensive methods of teaching English.
4. The Palmer method of teaching English.
5. The Wests method of teaching English.
6. A brief review on foreign language teaching methods.
7. The direct method of teaching English.
8. The Grammar-translation method of teaching English.
9. The role of methods of associated symbols in teaching Englishto preschool children.
10. The content of foreign language teaching.
11. The content of teaching English in the kindergartens.
12. Principles of foreign language teaching.
13. The foreign language syllabus of teaching English in the kindergartens.
14. Aims of teaching English.
15. Aims of teaching English in the kindergartens.
16. Peculiarities of teaching English to pre-school children and children in primary schools.
17. Teaching pronunciation in the primary school. 18. Teaching vocabulary in the kindergartens.
18. Teaching grammar.
19. Teaching hearing and speaking .
20. The role of phonetic drills in teaching English in the kindergartens.
21. Teaching ABC in the kindergartens.
22. Introducing new vocabulary for preschool children in the kindergartens.
23. English lessons in the kindergartens and their analysis.
24. Playing as one of the main forms of children’s activity at the English lesson in the
kindergartens. Types of games.
25. The role of songs and poems in teaching English for preschool children.
26. The method of associative symbols.
27. The teacher’s role in teaching English to preschool children.
28. Songs and poems at the English lesson in the kindergartens.
29. Different technologies of teaching English for preschool children by the method of associative
symbols.

Питання до ДЕК (спеціалізація «Корекційна освіта»)
1. Дефектологія як галузь педагогічної науки. Предмет та завдання дефектології.
2. Основні категорії дітей з особливими освітніми потребами.
3. Причини виникнення порушень психофізичного розвитку у дітей.
4. Складність структури та особливості процесу аномального розвитку.
5. Поняття «затримки психічного розвитку» та її класифікація.
6. Психолого-педагогічна характеристика дітей із порушенням інтелектуального розвитку.
7. Психолого-педагогічна характеристика дітей із порушеннями зору та слуху.
8. Психолого-педагогічна характеристика дітей із порушенням мовленнєвого розвитку.
9. Клініко-педагогічна класифікація порушень мовлення.
10. Психолого-педагогічна класифікація порушень мовлення.
11. Перші згадки про розлади мовлення в писемних пам’ятках Стародавнього Єгипту, Індії,
Китаю.
12. Питання збереження здоров’я та виховання людини в працях філософів, медиків та
ритористів Стародавньої Греції. та Рим.
13. Питання збереження здоров’я та виховання людини в працях філософів, медиків та
ритористів Стародавнього Риму.
14. Сучасні етапи розвитку системи логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в Україні.
15. Поняття загального недорозвитку мовлення, його прояви і ознаки у дітей дошкільного віку
на різних рівнях.
16. Принципи формування та розвитку звуковимови у дітей з вадами мовлення.
17. Завдання та зміст словникової роботи з дітьми із загальним недорозвитком мовлення.
18. Завдання, напрями та зміст роботи з формуванню граматичної сторони мовлення у дітей із
загальним недорозвитком мовлення.
19. Завдання, напрями та зміст роботи із навчання зв'язного мовлення дітей із загальним
недорозвитком мовлення.
20. Методика проведення логоритмічних занять з дітьми. Структура логоритмічних занять.
21. Логоритміка в системі корекційної роботи з подолання заїкуватості
22. Логоритміка в системі корекційної роботи з подолання ФФНМ.
23. Логоритміка в корекційній роботі з подолання ДЦП.
24. Організація логопедичної допомоги з дітьми в умовах сучасного ЗДО.
25. Принципи та прийоми обстеження мовлення у дітей дошкільного віку.
26. Принципи відбору у заклади дошкільної освіти компенсуючого типу дітей з вадами
мовлення.
27. Характеристика дизонтогенезу дітей із мовленнєвими розладами.
28. Особливості діагностики мовленнєвого розвитку дітей раннього дошкільного віку.
29. Особливості діагностики мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку.
30. Диференціація розладів мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку.

3. Критерії оцінювання відповіді на державному екзамені
студентів на державному екзамені
Бали

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

1
2

Студент може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.
Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має
нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

3

Студент відтворює менше половини навчального матеріалу; з допомогою викладача
виконує елементарні завдання.

4

Студент знає приблизно половину навчального матеріалу, здатний відтворити його
відповідно до тексту навального посібника або змісту лекції викладача, повторити за
зразком певну операцію, дію.

5

Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями
дати визначення понять, сформулювати закономірність, принцип тощо.

6

Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального курсу. Відповідь
його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогою викладача здатний
аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати
знання при розв'язуванні задач за зразком.

7

8

9

10

11

12

Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні
теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок,
застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні
навчальні дії.
Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал у
стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і
залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну
діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених
ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує
загальновідомі докази у власній аргументації.
Учень володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної
діяльності, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх
у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її,
ставити і розв'язувати проблеми. Визначає програму особистої пізнавальної
діяльності; самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи
особисту позицію щодо них.
Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у
навчальній діяльності, вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і
використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї. Розвиває свої
обдаровання і нахили.

ОЦІНЮВАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ECTS:
2 питання
25 балів

1 питання
25 балів

3 питання
25 балів

КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З ІСПИТУ В ЦІЛОМУ

Оцінка за шкалою
ECTS
А
ВС
DE

Оцінка за 100бальною шкалою
90-100
75-89
60-74

FX

35-59

F

0-34

Значення оцінок в системі ECTS:
A – відмінне виконання;
B – вище середнього рівня;
C – загалом хороша робота;
D – непогано;
E – виконання відповідає мінімальним критеріям;
FX – необхідне повторне перескладання;
F – необхідне повторне вивчення курсу.

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
зараховано
задовільно
незадовільно
не зараховано
(з можливістю повторного складання)
незадовільно
не зараховано
(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

4 питання
25 балів
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