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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Навчально-виховний процес в 

сучасній школі» складена відповідно до освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями: 013 

Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта, 014 Середня 

освіта (Трудове навчання, технології та креслення), 014 Середня освіта 

(Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Фізична 

культура), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 014 Середня 

освіта (Українська мова і література).  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес організації 

керівництва загальноосвітнім навчальним закладом: принципи, методи, 

функції, структура органів управління освітою, планування роботи ЗНЗ, зміст, 

види і методи внутрішньошкільного контролю, а також питання організації 

методичної роботи з педагогічними працівниками, вивчення та впровадження у 

практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка, теорія і методика 

виховання, теорія і методика навчання (дидактика), основи педагогічної 

майстерності, психологія, філософія, соціологія, психологія управління, нові 

педагогічні технології, документознавство тощо.  

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Основи школознавства 

2. Організація навчально-виховної діяльності загальноосвітньої школи  

  

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Навчально-виховний 

процес в сучасній школі» передбачено розширення системи теоретичних знань 

та формування практичних умінь щодо наукових основ організації навчально-



виховного процесу, планування роботи ЗНЗ, методичної роботи, 

внутрішньошкільного керівництва і контролю, передового педагогічного 

досвіду тощо.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Навчально-виховний 

процес в сучасній школі» є:  

- поглиблення теоретичних знань здобувачів вищої освіти в одній із 

галузей педагогічної науки – школознавстві (основних поняттях, сучасних 

підходах до навчально-виховної діяльності ЗОШ тощо); 

- формування системи теоретичних знань та практичних умінь, 

необхідних для аналізу професійно важливих та особистісних якостей 

майбутнього фахівця; 

- формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і 

аналізувати педагогічну дійсність; 

- формування готовності до педагогічної праці на гностичному, 

комунікативному, операційному рівнях; 

- формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної 

діяльності.  

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

1. Соціальна – відображає сформовану здатність брати на себе 

відповідальність, ініціативу; здійснювати активну участь та співробітництво, 

готовність працювати в команді (формування робочої етики). 

2. Комунікативна – відтворює готовність до спілкування усно та 

письмово, рідною та іноземними мовами. 

3. Полікультурна – передбачає формування здатності до оволодіння 

досягненнями національної культури, розуміння та поваги до людей інших 



національностей, релігій, культур, мов, політичних уподобань та соціального 

становища. 

4. Саморозвитку та самоосвіти – сприяє формуванню здатності і 

готовності постійно навчатися впродовж усього життя. 

5. Продуктивної творчої діяльності тощо; 

спеціальні: 

- інформаційна компетентність – передбачає формування готовності до 

опанування знаннями щодо способів дії в галузі роботи з професійно-значущою 

інформацією (пошук необхідної інформації, її подальший аналіз, обробка, 

зберігання, обмін), здатності до використання засобів мережі Інтернет, 

електронних підручників, презентацій, розроблених у Power Point та ін. 

- спеціальні когнітивні компетентності – відображають здатність та 

готовність до вирішення інтелектуальних завдань в галузі педагогіки: а саме: 

знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і педагогічних 

теорій, змісту освіти сучасної ЗОШ; застосування цих знань до вирішення 

завдань якісного і кількісного характеру; інтерпретація, оцінка та подання 

інформації і даних в області дисципліни; оцінювати внесок учених, педагогів-

новаторів, дидактів, психологів, філософів, письменників, просвітителів у 

розвиток педагогічної науки;   

- спеціальні педагогічні практичні компетентності, передбачають 

формування здатності та готовності до побудови та приведення в дію логічно 

завершеної педагогічної системи: комплексне планування освітньо-виховних 

завдань; обґрунтований відбір змісту освітнього процесу; оптимальний відбір 

форм, методів і засобів його організації тощо; здатність інтерпретувати й 

обробляти дані, отримані при виконанні наукових досліджень з урахуванням їх 

значущості та відповідності;  

- спеціальні компетентності, безпосередньо пов’язані з майбутньою 

професійною діяльністю здобувачів вищої педагогічної освіти, що навчаються 

за відповідними спеціальностями та напрямками: здатність знаходити зв’язок 

змісту дисципліни з освітнім і життєвим досвідом, здатність і готовність 



відбирати зміст навчання для основних і елективних курсів у школі, ВНЗ, для 

перед профільної, довузівської підготовки та позакласної роботи тощо. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  

Основи школознавства 

Тема 1. Зміст освіти в національній школі  

Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення 

відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". 

Історія реформування змісту шкільної освіти у XX столітті. Основні принципи 

реформування змісту сучасної шкільної освіти. Структура шкільного змісту 

освіти. Характеристика навчальних планів, програм, підручників національної 

школи. 

Тема 2. Наукові основи управління загальноосвітнім навчальним 

закладом. Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами. 

Методи управління. Функції управління. Структура органів управління 

освітою. Основи наукової організації праці в загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

Тема 3. Органи управління загальноосвітнього навчального закладу 

Загальні основи управління загальноосвітнім навчальним закладом. 

Конференція та рада загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічна рада 

та підвищення її ролі в удосконаленні навчально-виховного процесу. Органи 

громадського самоврядування в навчальних закладах.  

Тема 4. Внутрішньошкільне керівництво навчально-виховним 

процесом. Зміст керівництва навчально-виховним процесом. Основні складові 

елементи процесу управління навчально-виховною роботою у школі. 

Відвідування та аналіз уроку й виховного заходу. Основні обов’язки 

адміністративно-управлінського персоналу школи. Інформаційне забезпечення 

управління школою. Оптимізація соціально-психологічного мікроклімату в 



педагогічному колективі. Орієнтовний перелік основних наказів керівника 

загальноосвітнього навчального закладу. 

Тема 5. Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу 

Основні вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального 

закладу. Перспективне планування роботи загальноосвітнього навчального 

закладу. Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу. 

Календарний план роботи загальноосвітнього навчального закладу. Планування 

роботи керівників загальноосвітнього навчального закладу. Планування 

навчально-виховної роботи педагогів. Планування роботи класного керівника. 

Розклад уроків. 

Тема 6. Методична робота у школі  

Завдання та зміст методичної роботи. Форми методичної роботи з 

учителями, їх характеристика. Організація методичної роботи в 

загальноосвітній школі. Організація методичної роботи з учителями. 

Організація методичної роботи на діагностичній основі. Робота колективу 

загальноосвітнього навчального закладу над єдиною педагогічною проблемою.  

Тема 7. Контрольно-аналітична діяльність шкільної адміністрації 

Зміст внутрішньошкільного контролю, вимоги до нього. Види і методи 

внутрішньошкільного контролю. Організація внутрішньошкільного контролю в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Вивчення стану викладання основ 

наук. Контроль за організацією виховної роботи в школі. Оформлення 

результатів внутрішньошкільного контролю. 

Змістовий модуль 2. Організація навчально-виховної діяльності 

загальноосвітньої школи  

Тема 8. Передовий педагогічний досвід. Сутність передового 

педагогічного досвіду. Виявлення передового педагогічного досвіду Критерії 

оцінки передового педагогічного досвіду. Методи вивчення та узагальнення 

передового педагогічного досвіду. Технологія впровадження передового 

педагогічного досвіду. 



Тема 9. Професійна діяльність педагогічних працівників 

загальноосвітньої школи  

Учитель – головна фігура оновлюваної національної школи. Професійні 

якості педагога. Педагогічні працівники, їх права та обов’язки. Особливості 

діяльності класного керівника, педагога-організатора. Атестація педагогічних 

працівників. 

Тема 10. Спільна діяльність школи, сім’ї та громадськості 

Координація спільної діяльності школи, сім’ї та громадськості. 

Педагогічна культура сучасної української сім’ї. гармонізація стосунків 

учителя та батьків. Організація педагогічної підготовки батьків до виховання 

дітей. Використання виховного потенціалу громадських організацій.  
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контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного 

оцінювання знань, за тестами після засвоєння ними кожного окремого модулю 

на практичних заняттях та в процесі консультативної роботи.  
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Тема заняття: Внутрішньошкільне керівництво навчально-виховним процесом 

Мета вивчення: поглиблювати знання в галузі внутрішньошкільного 

керівництва навчально-виховного процесу ЗНЗ; формувати вміння критично 

мислити; розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники). 

План заняття:    

1. Зміст керівництва навчально-виховним процесом.  

2. Основні складові елементи процесу управління навчально-виховною 

роботою у школі.  

3. Відвідування та аналіз уроку й виховного заходу.  

4. Основні обов’язки адміністративно-управлінського персоналу школи.  

5. Інформаційне забезпечення управління школою.  

6. Оптимізація соціально-психологічного мікроклімату в педагогічному 

колективі.  

7. Орієнтовний перелік основних наказів керівника ЗНЗ. 
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13. Оцінювання педагогічної діяльності вчителя // Директор школи (Шкільний 
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15. Позняк Г. Управління професійним розвитком учителя на рівні школи : 

методика «взаємонавчання рівних» / Г. Позняк // Директор школи (Шкільний 

світ). – 2003. – № 33. – С. 12 – 13. 

16. Ушакова О. Система управління у школі : вибір власних орієнтирів і завдань / 

О. Ушакова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 5. – С. 68 – 72. 

17. Чернов Ю. Пожива для управлінця… : Інформаційне забезпечення 

внутрішньошкільного управління / Ю. Чернов // Управління освітою. – 2002. – 

№ 17. – С. 8. 



Практичні завдання: 

1. Визначити головні проблеми і перспективи змісту керівництва навчально-

виховним процесом (проаналізувати зміст керівництва навчально-виховним 

процесом; виділити ту проблему, яку вважаєте головною, спробувати 

визначити її причини, запропонувати способи розв'язання).  

 

 

Тема заняття: Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу  

Мета вивчення: охарактеризувати нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу в частині 

документування; проаналізувати основні вимоги до планування роботи 

загальноосвітнього навчального закладу; виявити нові підходи до планування 

роботи в навчальному закладі; розкрити види планування роботи у школі; 

визначити структуру перспективного, річного планів; з'ясувати методику 

підготовки планів; розвивати творче мислення; виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення самостійно отримувати нові знання; удосконалювати 

професійну увагу.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники, хрестоматії). 

План заняття:    

1. Основні вимоги до планування роботи ЗНЗ.  

2. Перспективне планування роботи ЗНЗ.  

3. Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу.  

4. Календарний план роботи загальноосвітнього навчального закладу.  

5. Планування роботи керівників загальноосвітнього навчального закладу.  

6. Планування навчально-виховної роботи педагогів.  

7. Планування роботи класного керівника.  

8. Розклад уроків. 
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Березняк. – М. : Просвещение, 1989. – 207 с.  

3. Богославський Ю. Стратегічно-цільове планування з моніторинговим 

супроводом / Ю. Богославський // Управління  школою. – 2002. – № 1. – С. 10. 

4. Василенко Н. Як складати календарний план на навчальний рік / 

Н.Василенко // Завуч (Шкільний світ). – 2003. – №29. – С. 9. 
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планирование. – 2003. – № 2. – С.4 – 10. 

9. Елисеев В. Планирование работы школы на учебный год / В. Елисеев // 

Завуч. – 2003. – № 4. – С. 24 – 65. 

10. Жерносєк І. П. Плани роботи школи [Текст] / І. П. Жерносєк // Рідна школа. 

– 2003. – № 9. – C. 20 – 26.  

11. Зайченко О. Планування роботи школи / О. Зайченко // Директор школи, 

ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 9. 

12. Зайченко О. Система планування роботи загальноосвітньої школи: 

Новопризначеному директору / О. Зайченко // Директор школи (Шкільний світ). 
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14. Закон України «Про загальну середню освіту» / Освіта України. – К., 1999. – 

23 червня. 



15. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних 

закладах I – III ступенів // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 

– 2000. – № 17. 

16. Караковский В. Годовое планирование работы школы / В. Караковский // 

Школьное планирование. – 2003. – № 1. – С. 4 – 42. 

17. Моргун В. Наші плани – утопія чи наука? : Планування навчально-виховної 

роботи / В. Моргун // Директор школи. Україна. – 2002. – № 7. – С. 71 – 82. 

18. Пасєчнікова Л. Календарний план роботи / Л. Пасєчнікова // Завуч 

(Шкільний світ). – 2003. – № 13. – С.12 – 23. 

19. План роботи школи // Завуч (Шкільний світ). – 2002. – № 25. – С. 6 – 14 

(вкладки). 

20. План роботи школи на навчальний рік // Завуч (Шкільний світ). – 2003. – № 

13. – С. 5 – 11. 

21. Планирование работы в школе : Структура годового плана // Підручник для 

директора. – 2002. – № 7 – 8. – С. 37 – 44. 

22. Поверенная О. Как спланировать воспитательную работу / О. Поверенная // 

Школьное планирование. – 2003. – № 4. – С. 108 – 127. 

23. Тевлін Б. Розклад уроків / Б. Тевлін // Завуч (Шкільний світ). – 2003. – № 23 

– 24. – С. 28 – 29. 

24. Ченков О. І. Планування адміністративної діяльності в умовах 

валеологізації навчально-виховного процесу / О. І. Ченков // Управління 

школою. – 2003. – № 6. – С. 29 – 31. 

25. Шумякова Н. Технологія планування діяльності навчального закладу / 

Н.Шумякова // Директор школи (Шкільний світ). – 2003. – № 39. – С. 12 – 15. 

26. Яковлева Т. Н. Примерные рекомендации по подготовке к планированию 

контроля и руководства воспитательным процессом в образовательном 

учреждении / Т. Н. Яковлева // Завуч. – 2002. – № 6. – С. 48 – 59. 

Практичні завдання:  

1. Підготувати презентацію, орієнтовану на інформування аудиторії за темою 

“Технологія планування роботи загальноосвітнього навчального закладу”:  



- планування – провідна функція,  

- виділення змісту перспективного плану роботи школи,  

- виявлення демократизації процесу планування, 

- річний план роботи школи,  

- зміст і значення комплексно-цільового планування.  

2. Обґрунтувати важливість і необхідність планування навчального процесу 

вчителем.  

 

 

Тема заняття: Методична робота у школі  

Мета вивчення: поглиблювати знання щодо організації навчально-виховного 

процесу у школі; формувати вміння аналізувати структурні елементи 

методичної роботи, виявляти різноманітність підходів; охарактеризувати 

особливості діяльності методичного об’єднання ЗНЗ; розвивати критичне 

мислення; учити логічно мислити.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники, хрестоматії). 

План заняття:    

1. Завдання та зміст методичної роботи.  

2. Форми методичної роботи з учителями, їх характеристика.  

3. Організація методичної роботи в загальноосвітній школі.  

4. Організація методичної роботи з учителями.  

5. Організація методичної роботи на діагностичній основі.  

6. Робота колективу загальноосвітнього навчального закладу над єдиною 

педагогічною проблемою.  

Література:  
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№ 15 – 16. – С. 15 – 24. 
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проблеми в системі методичної роботи з педкадрами / К. І. Кобиліна // 

Управління школою. – 2003. – № 8. – С. 27 – 28. 

11. Коваленко О. Науково-методична та дослідницька робота з педагогічними 

кадрами / О. Коваленко // Завуч (Шкільний світ). – 2002. – №36. –                             

С. 8 (вкладки). 

12. Коваленко Р. Методична робота на діагностичній основі / Р. Коваленко // 

Завуч (Шкільний світ). – 2003. – № 30. – С. 2 – 5. 

13. Колективні форми професіональної взаємодії з класними керівниками // 

Завуч (Шкільний світ). – 2003. – № 33. – С. 8 – 10. 



14. Организация работы «Школы молодого учителя» // Відкритий урок. – 2002. 

– № 15 – 16. – С. 64 – 72. 

15. Перехватова А. В. Научно-методический совет и совершенствование 

образовательного пространства в школе / А. В. Перехватова // Завуч. – 2002. – 

№ 5. – С. 67 – 70. 

16. Подушкина И. Подготовка профессионалов к управлению внутришкольной 

методической работой / И. Подушкина // Учитель. – 2003. – № 4. – С. 51 – 53. 

17. Позняк Г. Стилі керівництва та методи управління методичною роботою в 

школі / Г. Позняк // Директор школи (Шкільний світ). – 2002. – № 33. – С. 9. 

18. Проценко Т. Організація роботи РМО учителів інформатики / Т. Проценко // 

Управління школою. – 2003. – № 22 – 24. – С. 37 – 39. 

19. Ребрик Р. Методична робота в школі / Р. Ребрик // Директор школи 

(Шкільний світ). – 2002. – № 42. – С. 11. 

20. Синьогіна О. Особливості науково-методичної роботи в умовах 

педагогічного експерименту / О. Синьогіна // Рідна школа. – 2003. – № 11. –                 

С. 29 – 31. 

21. Сиротенко Г. О. Дієвість методичної роботи // Г. О. Сиротенко. – Шляхи 

оновлення освіти : Науково-методичний аспект. – Х. : Видавнича група 

“Основа”, 2003. – С. 31 – 58.  

22. Соколова Л. Е. Направление работы методического объединения на 

современном этапе развития системы образования / Л. Е. Соколова // Відкритий 

урок. – 2003. – № 13 – 15. – С. 33 – 39. 

23. Сорока Г. І. Методичне забезпечення виховної роботи в школі / Г. І. Сорока 

// Управління школою. – 2003. – № 28. – С. 11 – 15. 

24. Тахтамышева Г. И. Управление качеством образования и методическая 

служба школы / Г. И. Тахтамышева // Стандарты и мониторинг в образовании. – 

2002. – № 4. – С. 41 – 7. 

25. Тевлін Б. Організація роботи методичної ради школи / Б. Тевлін // Сільська 

школа України. – 2003. – №34. – С. 9–10; Завуч (Шкільний світ). – 2003. – № 26. 

– С. 2 – 3. 



26. Тевлін Б. Організація роботи шкільних методоб’єднань / Б. Тевлін // 

Сільська школа України. – 2003. – № 35. – С. 3 – 9; Завуч (Шкільний світ). – 

2003. – № 28. – С. 3 – 9. 

27. Телвін Б. Планування методичної роботи / Б. Тевлін // Завуч (Шкільний 

світ). – 2003. – № 27. – С. 2 – 4. 

28. Харченко Н. Науково-методична робота в особистісно-орієнтованому 

навчальному закладі / Н. Харченко // Управління школою. – 2003. – № 30. –                 

С. 16 – 19. 

29. Храпакова А. Через систему методической работы – к творчеству педагога / 

А. Храпакова // Відкритий урок. – 2003. – № 3. – С. 8 – 11. 

30. Чаграк В. Внутрішкільна методична робота : досвід і практика / В. Чаграк // 

Директор школи (Шкільний світ). – 2003. – № 40. – С. 12 – 14. 

Практичні завдання: 

1. Охарактеризувати завдання методичної роботи з педагогічними 

працівниками. 

2. Дати письмово відповіді на наступні питання: 

Що входить у зміст методичної роботи? 

Які виділяють форми методичної роботи? 

Яка роль методичного кабінету загальноосвітнього навчального закладу в 

підвищенні педагогічної майстерності вчителів? 

У чому полягає організація методичної роботи з учителями на діагностичній 

основі? 

 

 

Тема заняття: Внутрішньошкільне керівництво та контроль 

Мета вивчення: поглиблювати знання в галузі внутрішньошкільного контролю 

навчально-виховного процесу ЗНЗ; формувати вміння критично мислити; 

розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  



Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники). 

План заняття:    

1. Зміст внутрішньошкільного контролю, вимоги до нього.  

2. Види і методи внутрішньошкільного контролю.  

3. Організація внутрішньошкільного контролю в загальноосвітньому 

навчальному закладі.  

4. Вивчення стану викладання основ наук.  

5. Контроль за організацією виховної роботи в школі.  

6. Оформлення результатів внутрішньошкільного контролю. 

Література:  

1. Березняк Е. С. Руководство современной школой / Евгений Степанович 

Березняк. – М. : Просвещение, 1983. – 207 с.  

2. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / 

Володимир Іванович Бондар. – К. : Школяр, 2000. – 191 с.  

3. Бочкарев В. Внутришкольное управление и самоуправление : первые итоги / 

В. Бочкарев // Народное образование. – 2003. – № 8. – С. 73 – 80. 

4. Быкова В. Г. Внутришкольный контроль / В. Г. Быкова // Завуч. – 2003. – 

№ 6. – С. 69 – 95. 

5. Внутрішньошкільний контроль // Завуч (Шкільний світ). – 2002. – № 31. –    

С. 4 – 7. 

6. Вольянська С. Планування контрольно-аналітичної діяльності адміністрації 

ЗНЗ / С. Вольянська // Завуч (Шкільний світ). – 2003. – №13. – С.12. 

7. Герчинський Я. Самооцінювання школи / Я. Герчинський // Директор 

школи (Шкільний світ). – 2003. – №21–24. – С.14–26. 

8. Даниленко Л. І. Модернізація змісту‚ форм та методів управлінської 

діяльності керівника школи / Л. І. Даниленко // Освіта і управління. – 1998. – Т. 

2.  – № 1. 



9. Даниленко Л. I. Ефективнiсть управлiння загальноосвiтньою школою : 

соцiально-педагогiчний аспект / Л. I. Даниленко, Н. М. Островерхова. – К. : 

Школяр, 1998. – 302 с.  

10. Дроб’язко П. Спостереження та аналіз уроків заступником директора школи 

з навчально-виховної роботи (Методичні рекомендації) / П. Дроб’язко // Освіта 

і управління. – 2002. – Т. 5. – № 3. – С. 99 – 106. 

11. Заика Л. Управление развитием педагогического сообщества в школе / 

Л.Заика // Воспитательная работа в школе. – 2003. – № 3. – С. 41 – 43. 

12. Зверева В. Методические рекомендации руководителям образовательных 

учреждений по анализу учебного года / В. Зверева // Завуч. – 2003. – № 8. –                

С. 3 – 46. 

13. Зембицкий Д. Система контроля качества образовательного процесса / 

Д.Зембицкий // Педагогическая диагностика. – 2003. – № 4. – С. 165 – 175. 

14. Каменский А. М. Эволюция внутришкольного контроля / А. М. Каменский 

// Завуч. – 2002. – № 6. – С. 46 – 47. 

15. Кривилева Е. Е. Справки по внутришкольному контролю / Е. Е. Кривилева 

// Завуч начальной школы. – 2002. – № 4. – С. 78 – 93. 

16. Кужелєва Л. Готуючись відвідати урок : Внутрішньошкільний контроль / 

Л. Кужелєва // Завуч (Перше вересня). – 2002. – № 34. – С. 4 – 5. 

17. Марьин А. А. Система контрольно-диагностической и регулятивно-

коррекционной деятельности в управлении школой / А. А. Марьин // Завуч. – 

2003. – № 4. – С. 74 – 95. 

18. Моисеев А. М. Методические материалы для посещения и анализа учебного 

занятия / А. М. Моисеев // Практика административной работы в школе. – 2003. 

– № 5. – С. 27 – 31. 

19. Мунтьян Т. О. Укравління навчальним та виховним процесами. Робота з 

педкадрами / Т. О. Мунтьян // Все для вчителя. – 2003. – № 4 – 5. – С. 1 – 19 

20. Оцінювання педагогічної діяльності вчителя // Директор школи (Шкільний 

світ). – 2003. – № 14. – С. 7 – 8. 



21. Оцінювання якості роботи школи : Порадник // Директор школи (Шкільний 

світ). – 2003. – № 21 – 24. – С. 27 – 100. 

22. Петренко Л. Особливості системи контролю за навчально-виховним 

процесом у сучасній загальноосвітній школі / Л. Петренко // Рідна школа. – 

2002. – № 6. – С. 44 – 46. 

23. План-сітка внутрішньошкільного контролю // Завуч (Шкільний світ). – 2002. 

– № 31. – С. 7 – 8. 

24. Позняк Г. Управління професійним розвитком учителя на рівні школи : 

методика «взаємонавчання рівних» / Г. Позняк // Директор школи (Шкільний 

світ). – 2003. – № 33. – С. 12 – 13. 

25. Тевлін Б. Контрольно-аналітична діяльність шкільної адміністрації / 

Б.Тевлін // Завуч (Шкільний світ). – 2003. – № 36. – С. 8 – 9. 

Практичні завдання: 

1. Підготувати доповідь на тему: “Шляхи вдосконалення планування 

внутрішньошкільного контролю”.  

 

 

Тема заняття: Передовий педагогічний досвід 

Мета вивчення: розширення знань щодо виявлення, вивчення, узагальнення й 

упровадження передового педагогічного досвіду; формувати вміння у складі 

групи науковців, методистів класифікувати задачі професійної діяльності 

фахівця, визначати структуру діяльності, розробляти систему умінь 

здійснювати професійну діяльність, аналізувати необхідні професійні якості.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники). 

План заняття:    

1. Сутність передового педагогічного досвіду.  

2. Критерії оцінки передового педагогічного досвіду.  



3. Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.  

4. Технологія впровадження передового педагогічного досвіду 

Література:  

1. Волкова Н. П. Педагогіка : Навчальний посібник / Н. П. Волкова. – Вид. 2-ге, 

переробл., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.  

2. Гринько В. Основні критерії передового педагогічного досвіду / В. Гринько // 

Рідна школа. – 2007. –  № 3. – С. 13 – 15. 

3. Дибський С. Практичний педагогічний досвід учителів школи / С.Дибський // 

Відкритий урок. – 2008. – № 2. – С. 57. 

4. Жерносек І. Ф. Моделювання передового педагогічного досвіду : реалізація 

прогностичної та моделюючої функцій / І. Ф. Жерносек // Директор школи, 

ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 87 – 91. 

5. Иванова Н. Управление организацией методической работы школы и поиск 

путей еѐ обновления / Н. Иванова, Н. Сапегина // Відкритий урок. – 2002. –             

№ 15 – 16. – С. 15 – 24. 

6. Кабан Л. Рекомендації щодо оформлення матеріалів щодо перспективного 

педагогічного досвіду претендентів на звання «вчитель-методист», 

«вихователь-методист», «викладач-методист» / Л. Кабан // Школа. – 2006. –             

№  11. – С. 5 – 7. 

7. Калошин В. Ф. та ін. Методика В. Ф. Шаталова – успіх та радість у навчанні / 

В. Ф. Калошин, Л. Л. Сушенцева, Д. В. Гуменюк // Завучу. Усе для роботи. – 

2011. – № 9 – 10. – С. 36 – 57. 

8. Криницина Н. В. Вивчення та узагальнення ефективного педагогічного 

досвіду / Н. В. Криницина // Управління школою. – 2011. –  № 7 – 9. –                    

С. 16 – 21. 

9. Криворучко М. В. Учителі-новатори – педагогічне джерело передового 

досвіду / М. В. Криворучко // Завучу. Усе для роботи. – 2011. –  № 9 – 10. –              

С. 29 – 35. 

10. Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики / Г. 

Назаренко // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 32 – 34. 



11. Основні напрями методичної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах / Укладач В. Столик // Школа. Шк. світ. – 2010. –  № 3. – С. 37 – 61. 

12. Педагогічна майстерність : Підручник / За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., 

допов. і переробл. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с. 

13. Педагогічна майстерність : Хрестоматія / За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., 

допов. і переробл. – К. : Вища школа, 2006. – 606 с. 

14. Перспективний педагогічний досвід / Упоряд. Ж. Сташко. – К. : Шкільний 

світ, 2007. – 128 с. (Б-ка «Шкільного світу»). 

15. Поваляєва  В. М. Передовий педагогічний досвід / В. М. Поваляєва  // 

Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 4. – С. 2 – 5. 

16. Полєшко Р. А. Система роботи з вивчення та творчого впровадження 

передового педагогічного досвіду / Р. А. Полєшко, В. В. Щорс // Завучу. Усе 

для роботи. – 2011. – № 1 – 2. – С. 27 – 31. 

17. Попружна Г. Виявлення і вивчення педагогічного досвіду / Г.Попружна // 

Завуч. – 2011. – № 14, травень. – С. 21 – 22. 

18. Рабченюк Т. Управління процесом упровадження досягнень педагогічної 

науки та передового педагогічного досвіду в шкільну практику / Т.Рабченюк // 

Освіта і управління. – 1998. – № 2. – С. 27 – 32. 

19. Ромадіна Л. Передовий педагогічний досвід / Л. Ромадіна // Відкритий урок. 

– 2007. –  № 12. – С. 56 – 63. 

20. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду /                 

Т. Руснак // Школа. – 2006. –  № 11. – С. 8 – 18. 

21. Створення, трансформування і моделювання передового педагогічного 

досвіду (Підготовлено за виданням : Жерносек І. П. Науково-методична робота 

в навчальних закладах системи загальної середньої освіти : Монографія) // 

Сільська школа України. – 2007. –  № 3. – С. 7 – 12. 

22. Тевлін Б. Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення та 

поширення / Б. Тевлін // Завуч (Шкільний світ). – 2003. – №35. – С.3-8. 

23. Файн Т. Педагогический опит / Т. Файн // Директор школи. Шкільний світ. 

– 2007.  – № 3. – С. 37 – 40. 



24. Фіцула М. М. педагогіка : Навчальний посібник. Вид. 2-ге. переробл., допов 

/ М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с. 

25. Чепурна Н. Впровадження в практику досягнень науки та передового 

педагогічного досвіду / Н. Чепурна // Школа. – 2007. –  № 1. – С. 6 – 12. 

26. Шевчук С. Методологічний аспект вивчення, узагальнення та впровадження 

передового педагогічного досвіду / С. Шевчук // Трудова підготовка в закладах 

освіти. – 2010. – № 7 – 8. – С. 25 – 29. 

Практичні завдання: 

1. Представити в таблиці специфіку діяльності педагогічних працівників з 

вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду 

Педагогічні 

працівники 

Мета роботи Зміст роботи 

Учитель   

Адміністрація 

школи 

  

Завідуючі 

відділами 

освіти, 

інспектори 

  

Керівники 

методичних 

об’єднань 

  

 

2. Дати письмово відповіді на наступні питання: 

Розкрити сутність протиріч, які породжують проблему професійного навчання 

педагогів. 

У чому, на Вашу думку, полягає психологічна перебудова вчителя української 

національної школи. 



Охарактеризувати провідні компоненти системи роботи з педагогічними 

кадрами. 

Проаналізувати недоліки професійного навчання педагогів. 

Визначити фактори, якими забезпечується оптимальний вибір змісту 

організаційних форм навчання педагогів. 

Дати характеристику роботі психолого-педагогічному семінару, практикуму з 

аналізу відкритих уроків і виховних годин. 

Розкрити головне завдання поширення педагогічного досвіду. 

 

 

Тема заняття: Професійна діяльність педагогічних працівників 

загальноосвітньої школи  

Мета вивчення: поглиблення знань у галузі організації навчально-виховної 

діяльності загальноосвітньої школи; формувати вміння у складі групи 

методистів визначати професійні якості педагога, виявляти структуру 

діяльності, розробляти систему умінь здійснювати навчально-виховну 

діяльність, визначати виховний аспект діяльності.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники). 

План заняття:    

1. Учитель – головна фігура оновлюваної національної школи.  

2. Професійні якості педагога.  

3. Педагогічні працівники, їх права та обов’язки.  

4. Особливості діяльності класного керівника, педагога-організатора.  

5. Атестація педагогічних працівників. 

Література:  

1. Закон України Про освіту / Закон України // Освіта. – 1995. – 15 серпня. 



2. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : 

Шкільний світ, 2001. – 23 с.  

3. Державна програма “Вчитель” // Інформаційний збірник Міністерства освіти і 

науки України. – К., 2002. – №10. 

4. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В. И. Загвязинский. 

– М. : Педагогика, 1987. – 160 с. 

5. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя / Н. В. Кичук. – К. : 

Либідь, 1991. – 96 с.  

6. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. – 127 с.  

7. Мороз Ю. В. Творча активність особистості і закономірності її розвитку в 

онтогенезі / Ю. В. Мороз // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – 

№ 4. – С. 46 – 52.  

8. Науменко Р. А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчої особистості 

/ Р. А. Науменко // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 2. – С. 75 – 81.  

9. Положення про загальноосвітні навчальні заклади // Освіта України. – 2000. – 

1 вересня. 

10. Пономарев Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 

1976. – 294 с.  

11. Поташник М. М. Педагогическое творчество : проблемы развития и опыт : 

пособие для учит. – К. : Радянська школа, 1988. – 191 с.  

12. Проект типового положення про атестацію педагогічних працівників // 

Управління школою. – 2002. – № 8.  

13. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підруч. / Світлана 

Олександрівна Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.  

14. Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу : 

[монографія] / Світлана Олександрівна Сисоєва. – 214 с.  

15. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України // 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К., 1994. – №5– 6.  

16. Щербань П. Фундаменталізація науково-практичної підготовки майбутніх 

учителів / П. Щербань // Рідна школа. – 2003. – №3. – С. 15–17 



Практичні завдання: 

1. Представити схематично професіограму вчителя національної школи. 

2. Дати письмово відповіді на наступні питання: 

У чому полягає специфіка діяльності класного керівника? 

Соціальний педагог та його професійні обов’язки. 

Які посадові обов’язки практичного психолога? 

Які посадові обов’язки педагога-організатора? 

За якими критеріями визначається ефективність діяльності вчителя? 

У чому полягає атестація педагогічних працівників? 

 

 

Тема заняття: Спільна діяльність школи, сім’ї та громадськості 

Мета вивчення: поглиблення знань щодо проблем спільної діяльності школи, 

сім’ї та громадськості; проаналізувати особливості педагогічної культури 

сучасної української сім’ї; виявити нові підходи до гармонізації стосунків 

учителя та батьків; розвивати творче мислення; виховувати прагнення 

самостійно отримувати нові знання; удосконалювати професійну увагу.  

Обсяг навчального часу: 2 год.  

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, екран, навчально-

методичне забезпечення (опорний конспект лекцій, підручники, навчальні 

посібники, словники). 

Основні питання:  

1. Координація спільної діяльності школи, сім’ї та громадськості.  

2. Педагогічна культура сучасної української сім’ї.  

3. Гармонізація стосунків учителя та батьків.  

4. Організація педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.  

5. Використання виховного потенціалу громадських організацій.  

Література:  

1. Азаров Ю. П. Педагогика семейных отношений [Текст] / Ю. П. Азаров. – М. : 

Знание, 1987. – 202 с. 



2. Державна національна програма "Освіта" ( Україна XXI століття). – К. : 

Райдуга, 1994. – 62 с. 

3. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – 23 

червня. – С. 5 – 8.  

4. Ігнатенко П. Р. Виховання громадянина : Навчально-методичний посібник / 

П. Р. Ігнатенко, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька, В. Л. Поплужний. – К. : ІЗМН, 

1997. – 252 с. 

5. Кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, для яких 

встановлені кваліфікаційні категорії (педагог-організатор) // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти України. – К. : Освіта, 1992. – № 22. 

6. Конвенція про права дитини. – К. : Столиця. – 1997. – 32 с. 

7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності: Проект // Педагогічна газета АПН України. – 2000. – 

№ 6 (72) червень. – С. 4 – 6. 

8. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти // 

Інформативний збірник МО України. – 1996. – № 13. 

9. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології : Навчальний посібник /                    

А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О.Т. Шпак. – К. : Видавничий центр “Просвіта”; 

Пошуково-видавниче агентство “Книга Пам’яті України”, 2000. – 368 с. 

10. Освітні технології : Навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота,               

А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та інш. ; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : 

А.С.К., 2001. – 256 с. 

11. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – 

К. : ІСДО, 1996. – 288 с. 

Практичні завдання: 

1. Опрацювати книгу В. О. Сухомлинського “Розмова з молодим директором 

школи”, проаналізувати питання щодо роботи з батьками і сім’ями учнів.  

2. Вивчити питання взаємодії школи, позашкільних організацій у роботі з 

батьками учнів та представити схематично.  
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Методичні рекомендації та завдання для самостійного вивчення  

навчальної дисципліни  

«Навчально-виховний процес в сучасній школі» 

До основних форм самостійної роботи здобувачів вищої освіти при 

вивченні курсу “Навчально-виховний процес в сучасній школі” слід віднести:  

- опрацювання лекційного матеріалу та додаткове самостійне вивчення 

теоретичного матеріалу за списком рекомендованої літератури;  

- підготовка до практичних занять та виконання індивідуальних завдань 

для самостійної роботи;  

- практична діяльність з аналізу змісту та організації навчально-виховного 

процесу в сучасній школі;  

- підготовка до іспиту.  

Блок завдань з самостійної роботи з навчальної дисципліни  

№ теми Завдання Література Форма контролю 

Тема 1.    Визначити основні поняття теми 

(зміст освіти, зміст навчання, мета 

освіти в Україні, державний та 

шкільний компоненти, навчальна 

програма, навчальний план, 

навчальний предмет, підручник, 

навчально-методична література 

тощо) та занести їх із поясненням у 

тематичний словник 

Дати письмову відповідь:  

Які основні групи навчальних 

предметів містить сучасний 

навчальний план загальноосвітньої 

школи? Як вони співвідносяться 

між собою?  

Які основні проблеми створення 

навчального плану мають 

дискусійних характер? Як вони 

розв’язуються протягом 

найближчих 20 років.  

Як у навчальній програмі 

відображено зміст навчального 

предмета, дії вчителя й учнів, 

засоби досягнення останніми 

вищого рівня розумового розвитку?  

Які основні переваги й недоліки 

7; 16; 20; 23; 

24; 27; 28; 41; 

42; 45; 58-60; 

73-76; 109; 124 

Конспект. 



сучасних підручників ви можете 

перелічити?  

Чим відрізняється зміст освіти в 

національній школі від змісту 

освіти в радянській школі? 

Тема 2. Зробити бібліографічний покажчик 

та анотацію до опрацьованих 

джерел (див. зразок 

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm 

Приклади бібліографічних записів) 

(min 10 джерел). 

Підібрати статті щодо проблеми 

“Наукові основи управління 

освітою” надруковані в 

періодичних виданнях за останні 10 

років та подати їх в електронному 

форматі DOC, PDF, DJVU 

3; 4; 7; 9; 23; 

24; 37; 43; 44; 

47; 70; 75; 93; 

94; 122 

Звіт-аналіз. 

Тема 3. Підготувати доповідь на одну з 

представлених тем: Конференція та 

рада загальноосвітнього 

навчального закладу. Педагогічна 

рада та підвищення її ролі в 

удосконаленні навчально-

виховного процесу. Органи 

громадського самоврядування в 

навчальних закладах.  

3; 4; 7; 9; 23; 

24; 37; 43; 44; 

47; 70; 75; 93; 

94; 122 

Доповідь 

Тема 4. Опрацювати літературу до теми: 

Внутрішньошкільне керівництво 

навчально-виховним процесом 

Прочитати працю В.О. 

Сухомлинського “Розмова з 

молодим директором школи” та 

скласти тези до цієї роботи 

4; 6; 7; 8; 12-

14; 19-21; 32-

35; 39-41; 46; 

58; 72 

Конспект. Тези.  

Тема 5. Скласти електронну презентацію на 

тему: «Планування роботи 

загальноосвітнього навчального 

закладу». 

2; 4; 6; 7; 8; 12-

14; 19; 21; 32-

35; 39; 41; 46; 

48; 49; 50; 72 

Добір практичного 

матеріалу, 

оформлення в 

презентацію. 

Тема 6. Визначити основні поняття теми та 

занести їх із поясненням у 

тематичний словник (min 10)  

Скласти коротку програму 

самостійної, індивідуальної, 

методичної роботи з підвищення 

своєї педагогічної майстерності (на 

основі орієнтовного плану): 

Вивчити науково-педагогічну 

літературу в вищезазначеної 

проблеми. 

Ознайомитись з передовим 

педагогічним досвідом. 

Оволодіти технологією педагогічної 

майстерності. 

5; 8; 11; 14; 15; 

18; 19; 22; 29; 

36; 37; 45; 46; 

54-56; 77; 78 

Конспект. Програма 

http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm


Тема 7. Скласти електронну презентацію на 

тему: Контрольно-аналітична 

діяльність шкільної адміністрації 

2; 4; 6; 7; 8; 12-

14; 19-21; 32-

35; 39-41; 46; 

48-50; 53; 58 

Добір практичного 

матеріалу, 

оформлення в 

презентацію. 

Тема 8. Проаналізувати новаторський і 

репродуктивний досвід. 

Представити результати в таблиці: 

спільне та відмінне 

8; 11; 14; 15; 

18; 19; 22; 29; 

36; 37; 45; 46; 

54-56; 64-66 

Конспект. Таблиця 

Тема 9. Підготувати та представити власне 

портфоліо педагогічної діяльності 

 

2; 4; 6; 7; 8; 12-

14; 19; 21; 32-

35; 39; 41; 46; 

48; 49; 50; 72 

Портфоліо 

Тема 10.  Розробити план роботи вчителя 

щодо проблеми педагогічної 

просвіти батьків. 

Представити організаційні форми 

педагогічного всеобучу батьків у 

сучасних освітніх закладах, 

розкрити їх зміст 

2; 4; 6; 7; 8; 12-

14; 19; 21; 32-

35; 39; 41; 46; 

48; 49; 50; 72 

План. Конспект. 
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Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Навчально-виховний 

процес в сучасній школі» здійснюється у вигляді поточного контролю знань та 

оцінювання самостійної роботи здобувачів вищої освіти відповідно до робочої 

навчальної програми. 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Навчально-виховний процес в сучасній школі» проводиться за 

такими формами: 

а) під час лекційних занять; 

б) під час практичних (семінарських) занять: 

– опитування або тестування знань з теоретичного матеріалу;  

– оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття;  

в) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання 

(індивідуальних завдань): 

–   оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; 

– оцінка підготовки глосарію, презентацій; 

– обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять;  

– обговорення матеріалів доповідей із поставленого проблемного 

питання, проведення дискусій, підведення резюме з цього питання 

під час практичного заняття.  

Розподіл балів,  що присвоюється здобувачам вищої освіти, 

 із розподілом за темами 

Тема К-ть год 
Практичні заняття Самостійна робота 

Мах Міn Мах Міn 

Т 1 9 - - 7 3 

Т 2 9 - - 6 2 

Т 3 9 - - 3 1 

Т 4 11 5 1 3 1 

Т 5 11 5 1 3 1 

Т 6 11 5 1 3 1 

Т 7 11 5 1 5 2 

Т 8 11 5 1 3 1 

Т 9 11 5 1 3 1 



Т 10 11 5 1 3 1 

Разом 114 35 7 39 14 

 

Фактична кількість балів, отримана студентом за результатами поточного 

контролю та підсумками контрольного заходу, переводиться в державну оцінку 

за такими критеріями: 

А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, наявного в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку й розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати 

на поставлені питання, уміння застосовувати теоретичні положення під час 

виконання практичних завдань;  

ВС – оцінка «добре» (89-75 балів) виставляється за міцні знання навчального 

матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних 

завдань, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності; 

DE – оцінка «задовільно»  (60-74 балів) виставляється за посередні знання 

навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень під час виконання практичних 

завдань;  

FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-

59 балів) виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати 

теоретичні положення під час виконання практичних завдань;  

F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля 

(навчальної дисципліни) (0-25 балів) виставляється за незнання значної 

частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, 

невміння орієнтуватися під час виконання практичних завдань, незнання 

основних фундаментальних положень.  



Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за результатами 

семестрового контролю, складається з кількості балів, отриманих за 

результатами поточного контролю знань під час 9 семестру, та кількості балів, 

отриманих під час контрольного заходу.  

Результати підсумкових заходів оцінюються за 100-бальною шкалою з 

подальшою трансформацією в державну оцінку відповідно до шкали 

оцінювання (національної та ECTS). 


