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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: 

1. Формування цілісної системи знань студентів про українську мову: 

- збагачення словникового запасу студентів-іноземців;  

- розвиток і вдосконалення навичок та умінь у різних видах мовленнєвої 

діяльності для успішного оволодіння спеціальністю під час навчання в НТУ 

«ХПІ»; 

- удосконалення граматичних навичок (морфологія, синтаксис); 

- формування навичок та вмінь читання, що дозволяє сприймати текст 

українською мовою як джерело інформації та розуміти  зміст тексту; 

- формування й удосконалення навичок усного, писемного, 

монологічного та діалогічного мовлення, уміння сприймати мовленнєві 

повідомлення в умовах, наближених до реальних; 

- удосконалення вмінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності 

(читання, письмо, аудіювання та говоріння) науково-навчальної та соціально-

культурної сфери спілкування; 

- формування та вдосконалення навичок ознайомлювального читання; 

- формування та вдосконалення навичок аудіювання з опорою на 

візуалізацію; 

- формування та вдосконалення навичок репродуктивного й 

продуктивного мовлення; 

- формування словотворчих навичок і вмінь.  

2. Оволодіння українською мовою як «робочою мовою» для навчання в 

технічному вищому закладі освіти України за обраним фахом. 

3. Практичне оволодіння українською мовою на рівні А2 в межах сфер 

комунікації, актуальних для студентів-іноземців під час навчання.  

 

Компетентності:  

   ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

   ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

Результати навчання: 

 РН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово при обговоренні професійних питань. 



 РН 4. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній 

літературі, базах даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю 

інформацію. 

 РН 5. Розв’язувати задачі формування трудових ресурсів та 

професійного розвитку персоналу; виявляти резерви підвищення ефективності 

праці співробітників об’єктів автомобільного транспорту. 

 РН 7. Аналізувати інформацію, отриману із результаті досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

 РН 12. Розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво 

документацію щодо технологічних процесів експлуатації, ремонту та 

обслуговування автомобільних транспортних засобів, їх систем та інших 

інструктивних вказівок, правил та методик. 

 РН 13. Розробляти технічні завдання і технічні умови на 

проектування об’єктів автомобільного транспорту, його систем та окремих 

елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та 

організації робочих місць, визначати склад та площі приміщень, розраховувати 

завантаження устаткування та показники якості продукції. 

 PH 21. Організовувати дію системи звітності та обліку 

(управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) роботи 

об’єктів та систем автомобільного транспорту. 

 РН 22. Здійснювати адміністративне діловодство, документування 

та управління якістю згідно нормативно�правових актів, інструкцій та методик. 

 РН 23. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні 

показники автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

 РН 25. Презентувати результати досліджень та професійної 

діяльності фахівцям і нефахівцям, аргументувати свою позицію. 

 

У результаті вивчення дисципліни «Мова професійного навчання 

(українська)» студенти повинні:  

Знати: 

- головні мовленнєві конструкції, притаманні навчальному тексту, 

української мови;  

- морфологію та синтаксис української мови в межах, необхідних для 

навчального процесу за фахом. 

Вміти: 

- володіти навичками діалогічного мовлення; 

- володіти навичками усного монологічного мовлення у вигляді 

невеликих повідомлень; 

- володіти навичками аудіювання тексту;  

- розуміти прослуханий текст, сприймати інформацію в заданому темпі; 

- виокремлювати головну та додаткову інформацію на рівні речення й 

тексту; 

- володіти навичками навчального та ознайомлювального видів читання; 



- комбінувати опрацьовану та здобуту інформацію до рівня 

репродуктивного й продуктивного тексту; 

- володіти навичками словотворення. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

- Філософія   

 Українська мова як іноземна 

 Вища математика 

 Фізика 

 Теоретична механіка 

 Конструкція автомобілів та їх аналіз ч.1 

 Гідравліка, гідро-та пневмоприводи автомобілів 

 

 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 47,4%. 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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ПЗ 

 

 

4 

 

Змістовий модуль № 1. Граматика. Частини мови. 

Робота з текстом соціально-культурної сфери: 

вивчальне читання, аудіювання, структурно-смислова 

організація тексту, складання питального плану. 

Тема 1. Граматика. Частини мови. Іменник. Рід 

іменників, відмінювання іменників. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

2 СР 6 Тема 1. Граматика. Частини мови. Іменник. Рід 

іменників, відмінювання іменників. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

3 ПЗ 4 Тема 2. Граматика. Частини мови. Прикметник.  

1. Відмінювання, зміна за родами та числами. Ступені 

порівняння прикметників. 

2. Структурно-смисловий аналіз тексту.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

4 СР 6 Тема 2. Граматика. Частини мови. Прикметник.  

1. Вивчальне читання, розуміння смислового змісту 

тексту «Україна сьогодні». 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

5 ПЗ 4 Тема 3. Граматика. Частини мови. Числівник.  

1. Відмінювання кількісних числівників, збірних 

числівників, числівники обидва, обидві, півтора, 

півтори. 

2. Структурно-смисловий аналіз тексту. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

6 СР 6 Тема 3. Граматика. Частини мови. Числівник.  

1.Визначення композиційно-логічної структури 

тексту. Виділення основної інформації. Національні 

символи України (прапор, герб, гімн) 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

7 ПЗ 4 Тема 4.  Граматика. Частини мови. Дієслово.  

1.Способи творення видових пар: суфіксальний, 

префіксальний, префіксально-суфіксальний.. 

2. Аудіювання з опорою на візуалізацію.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

8 СР 6 Тема 4.  Граматика. Частини мови. Дієслово.  

1. Народні символи України (рушник, вишиванка, 

писанка, вінок, калина) 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

9 ПЗ 4 Тема 5.  Граматика. Частини мови. Дієслово.  

1. Дієслова руху. 

2. Структурно-смисловий аналіз тексту. Виділення 

основної інформації.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

10 СР 5 Тема 5.  Граматика. Частини мови. Дієслово.  

1. Українська держава сьогодні. 
1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

11 ПЗ 4 Тема 6. Граматика. Синтаксис.  

1. Пряма й непряма мова. Модальність пропозиції. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 



2. Компресія тексту до рівня питального плану. 

Структурно-смисловий аналіз тексту.  

12 СР 5 Тема 6. Граматика. Синтаксис.  

1.Складання питального плану. Київська Русь. Князі 

Київської Русі. Хрещення Київської Русі. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

13 ПЗ 4 Тема 7. Граматика. Синтаксис.  

1. Засоби зв'язку речень у тексті. Синонімічні 

конструкції простого та складного речень 

2. Компресія тексту до рівня питального плану. 

Повторення. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

14 СР 6 Тема 7. Граматика. Синтаксис.  

1. Складання питального плану. «Запорізькі козаки». 

Підготовка до модульної контрольної роботи. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

15 ПЗ 2 Тема 8. Модульний контроль №1. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

16 ПЗ 4 Змістовий модуль № 2. Основні правила побудови 

мовних конструкцій, характерних для наукового 

тексту. Робота з текстом: ознайомлювальне читання, 

говоріння, бесіда, структурно-смислова організація 

тексту, тезовий і називний плани. 

Тема 9. Науково-професійна сфера.  

1. Кваліфікація суб'єкта. Уведення та визначення 

терміна (що – це що, що є що?) 

2. Компресія тексту до рівня тезового плану. 

Складання питального й тезового планів.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

17 СР 5 Тема 9. Науково-професійна сфера.  

1. Україна в ХХ столітті. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

18 ПЗ 4 Тема 10. Науково-професійна сфера. 

1..Уведення терміну (що називається чим, як). 

2. Компресія тексту до рівня тезового плану. 

Складання питального, тезового і називного плану.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

19 СР 5 Тема 10. Науково-професійна сфера. 

1. Україна. Новітня історія. 
1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

20 ПЗ 4 Тема 11. Науково-професійна сфера.  

1. Кваліфікація та характеристика особи, предмета, 

явища. Загальна характеристика суб'єкта (що це що, 

хто це хто) 

2. Компресія тексту до рівня називного плану. 

Складання називного плану. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

21 СР 5 Тема 11. Науково-професійна сфера.  

1. Світ сьогодні. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

22 ПЗ 4 Тема 12. Науково-професійна сфера.  

1. Визначення мети та завдання роботи (що було 

(буде) чим + інфінітив). 

2. Говоріння. Сприйняття мовних повідомлень в 

умовах, близьких до реального спілкування.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

23 СР 5 Тема 12. Науково-професійна сфера.  

1. Освіта в Україні. Болонська система.  
1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

24 ПЗ 4 Тема 13. Науково-професійна сфера. 

1. Позначення сутності предмета (явища), його 

функції або істотні ознаки (що є чим). 

2. Компресія тексту до рівня називного плану. 

Ознайомлювальне читання. Складання тезового та 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 



називного плану. 

25 СР 5 Тема 13. Науково-професійна сфера.  

1 У світі науки, техніки, культури. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

26 ПЗ 4 Тема 14.  Науково-професійна сфера.  

1. Опис предмета, речовини. Характеристика 

призначення. Зовнішній вигляд, властивості, 

структура (що є чим, під чим розуміють що). 

2. Компресія до рівня плану. Складання всіх видів 

планів. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

27 СР 5 Тема 14.  Науково-професійна сфера.  

1. Ними пишаються українці (видатні українські вчені, 

громадські діячі, письменники, поети, спортсмени 

тощо). 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

28 ПЗ 4 Тема 15. Науково-професійна сфера. 

1. Вказівка на призначення предмета (що служить для 

чого). 

2. Характеристика сутності явища, процесу 

(перебувати, полягати в чому). 

 Репродукція інформації. Складання зв'язного 

повідомлення на основі тезового плану. Повторення. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

29 СР 5 Тема 15. Науково-професійна сфера. 

1. Ними пишається Харків (видатні вчені, 

письменники, художники Харкова й області). 

2. Підготовка до модульної контрольної роботи 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

30 ПЗ 2 Тема 16. Модульний контроль №2 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

31 ПЗ 4 Змістовий модуль № 3. Основні правила побудови 

мовних конструкцій, характерних для наукового 

тексту (продовження). Робота з текстом: визначення 

інформаційних центрів тексту, ознайомлювальне 

читання, говоріння, бесіда, структурно-смислова 

організація тексту, називний план, анотація. 

Тема 17.Науково-професійна сфера. 

1. Вираження співвідношення власного та загального, 

частини й цілого, складу речовини й предмета. 

Класифікація предметів, явищ (поділятися на що). 

2. Визначення інформаційних центрів тексту Тема. 

Складання називного плану. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

32 СР 5 Тема 17.Науково-професійна сфера. 

1. Харків сьогодні. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

33 ПЗ 4 Тема 18. Науково-професійна сфера. 

1. Вказівка на приналежність предмета (явища, 

поняття) до певного класу (належати до чого). 

2. Структурно-смисловий аналіз. Складання називного 

плану.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

34 СР 5 Тема 18. Науково-професійна сфера. 

1. Перша столиця. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

35 ПЗ 4 Тема 19. Науково-професійна сфера.  

1. Визначення складу від цілого до частин (що 

складається з чого, міститься в чому). 

2. Формування навичок говоріння, репродукція 

інформації. «Сім чудес Харкова». Складання 

називного плану.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 



36 СР 5 Тема 19. Науково-професійна сфера.  

1. Підготовка монологічного висловлювання на тему 

«Харків». 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

37 ПЗ 4 Тема 20. Науково-професійна сфера.  

1. Визначення складу від частин до цілого. 

2. Ознайомлювальне читання.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

38 СР 5 Тема 20. Науково-професійна сфера.  

1. Віктор Львович Кирпичов – засновник НТУ «ХПІ». 

Виділення основної інформації, відповіді на питання. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

39 ПЗ 4 Тема 21. Науково-професійна сфера. 

1. Позначення кількісного співвідношення частин 

цілого (що становить якусь частину чого). 

2. Говоріння, продукування висловлювання. НТУ 

«ХПІ». Складання називного плану.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

40 СР 5 Тема 21. Науково-професійна сфера. 

1. Підготовка монологічного висловлювання на тему 

«НТУ« ХПІ»: минуле, сьогодення та майбутнє». 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

41 ПЗ 4 Тема 22. Науково-професійна сфера. 

1. Процес поділу або здатність ділитися на частини 

(ділити що на що, ділитися на що). 

2. Структурно-смисловий аналіз тексту. Складання 

тезового плану.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

42 СР 5 Тема 22. Науково-професійна сфера. 

1. Україна. Державний устрій, географія, населення. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

43 ПЗ 4 Тема 23. Науково-професійна сфера. 

1. Характеристика предмета за формою (предмет має 

якусь форму, яка форма). 

2. Аудіювання з візуалізацією. Говоріння, переказ з 

опором на ілюстративний матеріал.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

44 СР 5 Тема 23. Науково-професійна сфера. 

Українська вишиванка. 

Підготовка до модульної контрольної роботи. 

Повторення. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

45 ПЗ 2 Тема 24. Модульний контроль №3 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

46 ПЗ 4 Змістовий модуль № 4. Основні правила побудови 

мовних конструкцій, характерних для наукового 

тексту (продовження). Робота з текстом: визначення 

інформаційних центрів тексту, ознайомлювальне 

читання, говоріння, бесіда, структурно-смислова 

організація тексту, складання індикативного реферату. 

Підготовка усного та письмового монологічного 

висловлювання. 

Тема 25. Науково-професійна сфера. 

1. Характеристика за кольором, смаком та запахом, 

наявності чи відсутності в предмета певної ознаки 

(предмет має який смак, запах, колір). 

2. Підготовка монологічого висловлювання за планом 

на тему «Україна».  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

47 СР 5 Тема 25.Науково-професійна сфера. 

1. Підготовка монологічого висловлювання на тему 

«Рушник – національний символ України». 

 

48 ПЗ 4 Тема 26.  Науково-професійна сфера.  



1. Характеристика предмета за матеріалом (предмет з 

чого, який). 

2. Компресія тексту до рівня індикативного реферату. 

Структурно-смисловий аналіз тексту, складання 

індикативного реферату 

49 СР 5 Тема 26. . Науково-професійна сфера. 

1. Людина та культура. Екологія культури. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

50 ПЗ 4 Тема 27. Науково-професійна сфера. 

1. Характеристика властивостей та якостей предмета в 

науковому мовленні. Опис зовнішнього вигляду або 

будови предмета (який вигляд, які властивості). 

2. Вивчальне читання. Т.Г. Шевченко – гордість 

української культури. Складання називного плану. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

51 СР 5 Тема 27. Науково-професійна сфера. 

1. Написання твору «Наша національна гордість» 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

52 ПЗ 4 Тема 28. Науково-професійна сфера.  

1.Предмет та його процесуальні ознака (що горить, 

тліє). 

2.Аудіювання з опорою на візуалізацію.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

53 СР 5 Тема 28 Науково-професійна сфера. 

1. Київ – столиця України. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

54 ПЗ 6 Тема 29.  Науково-професійна сфера. 

1. Вираження якісної характеристики предмета (що є 

яким). 

2. Компресія тексту до рівня індикативного реферату. 

Складання тезового плану.  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

55 СР 6 Тема 29.  Науково-професійна сфера. 

1. Скарби української культури. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

56 ПЗ 4 Тема 30.  Науково-професійна сфера. 

1.  Позначення обмеженого в своєму поширенні 

ознаки (чутливий, інертний до чого). 

2. Вивчальне читання Образи рідного краю. Горобина. 

Підготовка до репродуктивного говоріння. Складання 

називного плану для повідомлення  

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

57 СР 5 Тема 30.  Науково-професійна сфера  

1. Символічне значення горобини в слов'янській 

народній творчості. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

58 ПЗ 6 Тема 31.  Науково-професійна сфера. 

1. Вираження ступеня ознаки. Указівка на ступінь 

ознаки (дуже). 

2. Компресія тексту. Вивчальне читання. Складання 

трьох видів планів, анотації та індикативного реферату 

за текстом «Калина червона. Символи та обряди». 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

59 СР 5 Тема 31. Науково-професійна сфера. 

1. Підготовка до говоріння. Повідомлення про 

рослини – символи рідної країни. 

2. Підготовка до модульної контрольної роботи. 

Повторення. 

1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

60 ПЗ 2 Тема 32. Модульний контроль №4 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15 

Разом 

(годин) 

270   

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування практичного матеріалу 31 

2 Підготовка до практичних  занять  31 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на практичних заняттях  40 

4 Підготовка до заліку 20 

5 Підготовка до іспиту 20 

 Разом 142 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

_______________________усні та письмові висловлювання_________________  

(вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Підготувати усні діалогічні висловлювання.  

Соціально-побутова сфера. 

Підготувати усні діалогічні висловлювання. 

Соціально-побутова сфера 

Підготувати письмові діалогічні висловлювання. 

Науково-навчальна сфера. 

Підготувати письмове монологічне висловлювання. 

Науково-навчальна сфера. 

7-й тиждень 

 

15-й тиждень 

 

22-й тиждень 

 

 

29-й тиждень 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При викладанні використовуються наступні методи: пояснювально-

ілюстративний метод використовується при введенні понять, вивченні базових 

структур алгоритмів, правил конструювання алгоритмів, мов програмування, 

принципів будови комп'ютера, основних функцій текстових і графічних 

редакторів, електронних таблиць, баз даних, експертних систем, основних 

послуг Інтернету, методів і способів розв'язування різних класів задач тощо. 

При цьому методі навчання діяльність викладача зводиться до подання 

нового навчального матеріалу, а діяльність студентів — до сприймання, 

усвідомлення, запам'ятовування матеріалу. Навчальний матеріал при цьому 

співвідноситися з досвідом студентів наступним чином: вперше повідомляється 

і засвоюється індуктивним способом — без опори на попередні знання 

студентів. 

Наступний метод – репродуктивний метод застосовується під час 

повторення вивченого на парі, виконання завдання по вивченню матеріалу для 

самостійного вивчення. Діяльність викладача при цьому — аналізувати 

відповідь студента, виправляти його помилки; діяльність студентів — 

відтворювати те, що було зроблено в аудиторії. Репродуктивний метод 

використовується для формування в студентів уміння застосовувати знання. 

Викладач дає завдання, а студенти їх виконують: розв'язують задачі — за 

зразком, шляхом застосування теоретичних знань, за допомогою вже відомого 

способу. Будь-які вправи можуть бути індуктивними дедуктивними або такими, 

які виконуються за аналогією. Але в усіх випадках маються на увазі дії, які вже 

неодноразово виконувались. 

Система репродуктивних методів сприяє збагаченню студентів знаннями 

і вміннями, формуванню в них навичок здійснення основних розумових 

операцій. Для розвитку творчих здібностей студентів потрібні репродуктивні 

знання. 

Пошуковий метод При використанні комп'ютера разом з програмним 

забезпеченням та комп'ютерних мереж виникають питання не стільки про 

засвоєння або запам'ятовування конкретних відомостей, скільки про уміння 

орієнтуватися у величезній масі доступної інформації добувати з неї конкретні 

знання правильно будувати запити до інформаційно-пошукових систем уміти 

швидко і гнучко коригувати свій запит при невдалому пошукові. 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів, 

колоквіумів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, 

ректорських контрольних робіт тощо.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

семінарських заняттях; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за 

допомогою перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по 

екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а 

також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливе 

поєднання різних форм контролю. Форма проведення семестрового контролю 

зазначається в робочій програмі навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 

враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 

дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних та 

семінарських занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 
 

Контрольні роботи 

(тестові за темами) 

Контрольні 

роботи  

Індивідуальні 

завдання  
Залік Сума 

28  30  12 30 100 
 

Таблиця 2 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 
 

Контрольні роботи 

(тестові за темами) 

Контрольні 

роботи 

Індивідуальні 

завдання  
Іспит Сума 

28  30 12 30 100 
 

Критерії та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 



Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингова 

Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 

та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального 

матеріалу модуля, що містяться в 

основних і додаткових літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  

містити незначні неточності. 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 

певні неточності. 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного 

застосування; 

- вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

Невміння використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного застосування; 

- вміння вирішувати прості практичні 

задачі. 

Невміння давати аргументовані 

відповіді на запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фундаментальних 

положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано висловлювати 

думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розвязанні практичних задач. 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення матеріалу 

модуля може бути виконане в терміни, 

що передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних положень 
навчального матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно - 

- Повна відсутність знань 

значної частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних положень; 

- невміння орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач. 
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