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1 Опис навчальної дисципліни 
денна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, 
спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість 
кредитів – 5 

Галузь знань  
 
 

Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – реферат та/або 
мультимедійна презентація 

Спеціальність 
 
 

Рік підготовки 
1-й 

Семестр 
Загальна кількість 
годин – 150 

2-й 
Ступінь бакалавра Лекції 

14 год. 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,8 
самостійної роботи студента – 5,6 

Семінарські 
36 год. 

Самостійна робота 
100 год. 

Вид контролю: залік 
Мова навчання – українська. 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – 
самостійна робота (33% ~ 67%). 

 
заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, 
спеціальність, 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість 
кредитів – 5 

Галузь знань  
 Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – реферат та/або 
мультимедійна презентація 

Спеціальність 
 
 

Рік підготовки 
1-й 

Семестр 
Загальна кількість 
годин – 150 

2-й 
Ступінь бакалавра Лекції 

10 год. 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних 
самостійної роботи студента 

Семінарські 
8 год. 

Самостійна робота 
132 год. 

Вид контролю: залік 
Мова навчання – українська. 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для заочної форми навчання – 150 год.: 18 год. – аудиторні заняття, 132 год. – 



 

самостійна робота (12% ~ 88%). 
 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: 
дослідження сучасних проблем духовно-психологічного життя суспільства, 

основних рис української ментальності, свідомості, характеру. 
Завдання: 
• з’ясувати зміст понять «ментальність/менталітет», «національна свідомість», 

«національний характер»; 
• сформувати власні погляди на механізми виховання національної 

свідомості, національного характеру особистості; 
• простежити вплив історичних подій на формування національної свідомості, 

національного характеру, ментальності. 
• визначити особливості української ментальності; 
• проаналізувати проблему психологічної травми як складової української 

свідомості; 
• розвиток історичного мислення та інших загальних компетентностей 

особистості студента, яке опирається на знання та розуміння історичних та культурних 
процесів. 

 
Передумови для вивчення дисципліни: філософія, історія України, історія 

слов’янських народів, політологія, культурологія, психологія 
 
Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 
 
Очікувані результати навчання: 
ПРЗ 1. Знає історичну термінологію та наукову періодизацію історичних процесів. 
ПРЗ 2. Знає та розуміє основні концепції, теорії та етапи розвитку історичної 

науки, орієнтується на її сучасні досягнення. 
ПРЗ 3. Знає методи формування історичних понять і закономірностей та розуміє 

взаємозв’язок між ними.  
ПРЗ 4. Знає сучасні теоретичні та практичні основи навчання історії в основній 

(базовій) середній школі. 
ПРЗ 5. Знає методологічні засади методики навчання історії, критерії відбору, 

принципи структурування змісту навчальних курсів в основній (базовій) середній школі. 
ПРЗ 6. Знає норми, критерії оцінювання знань, умінь учнів та отримання від них 

зворотного зв‘язку. 
ПРЗ 7. Знає сучасні інтерактивні методи навчання учнів; форми організації 

навчання та специфіку застосування новітніх освітніх технологій в основній (базовій) 
середній школі. 

ПРУ 1. Уміє самостійно проводити уроки, вибирати та застосовувати продуктивні 
технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання. 

ПРУ 2. Здатний пояснити та провести аналіз суспільних явищ, процесів і тенденцій 
у державі та світі, концепцію сталого розвитку людства.   

ПРУ 3. Уміє інтегрувати знання, які отримані в процесі вивчення різних дисциплін 
в єдиний комплекс суспільствознавчих дисциплін, відповідно до вимог Державного 
стандарту середньої освіти. 

ПРУ 4. Здатний формувати критичне мислення в учнів. 
ПРУ 5. Здатний виробити вміння планувати, організовувати та аналізувати 

різноманітні види навчальних і позааудиторних занять.  
ПРУ 6. Уміє використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і 

розвитку учнів. 



 

ПРУ 7. Здатний до ведення науково-методичної роботи, дослідно-
експериментальних форм педагогічної діяльності; 

ПРУ 8. Характеризує об’єктивно та неупереджено історичні події та постаті  різних 
історичних періодів.  

ПРУ 9. Уміє переносити систему наукових історичних знань у площину 
навчального предмета Історії, чітко і логічно розкривати основні теорії та етапи розвитку 
історичної науки. 

ПРУ 10. Уміє застосовувати методичні підходи і сучасні технології навчання 
історії з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.  

ПРУ 11. Володіє основами професійної культури, здатний до підготовки та 
редагування текстів професійного змісту державною мовою. 

ПРУ 12. Володіє іноземною мовою на рівні, необхідному для роботи з науково-
методичною літературою. 

ПРУ 13. Здатний забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів в освітньо-
виховному процесі та позаурочній діяльності, літніх дитячих оздоровчих таборах.  

ПРУ 14. Володіє інформаційно-комунікаційними технологіями і вміє 
упроваджувати їх в освітній процес. 

ПРК 1. Здатний з дотриманням етичних норм формувати комунікаційну стратегію 
зі всіма учасниками освітнього процесу. 

ПРК 2. Організовує співпрацю учнів і вихованців та ефективно працює в команді 
(педагогічному колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях). 

ПРК 3. Здатний розуміти значення культури як форми людського існування, 
цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності 
сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва. 

ПРК 4. Здатний виявляти психологічні особливості засвоєння учнями навчальної 
інформації, психологічні особливості становлення характеру учнів, розвитку їх здібностей 
з метою діагностики, прогнозування ефективності та корекції педагогічного процесу. 

ПРА 1. Здатний вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 
автономності здобуті під час навчання компетенції. 

ПРА 2. Здатний аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні 
проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. 

ПРА 3. Здатний створювати рівноправне і справедливе освітнє середовище, що 
сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічного 
контексту. 

 
Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні: 
1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 
2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
4. Здатність працювати в команді. 
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
9. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ІІ. Фахові: 
ПК 1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 
ПК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання. 
ПК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 



 

досягнень учнів з історії.  
ПК 4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями 

навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного 
процесу.  

ПК 5. Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом та хронологією 
історичної науки. 

ПК 6. Здатність розкривати загальну структуру історичної науки на основі 
взаємозв’язку основних історичних процесів та постатей. 

ПК 7. Здатність характеризувати досягнення історичної науки та сучасний стан 
історичних інституцій, їх ролі у суспільному житті. 

ПК 8. Здатність характеризувати та визначати історичні джерела (пам’ятки).  
ПК 9. Здатність застосовувати пошук, аналіз та розуміння архівних матеріалів, 

історико-географічний внесок та дискутування про минуле в політичному та культурному 
аспекті. 

ПК 10. Здатність до перенесення системи наукових історичних знань у площину 
навчального предмету Історії, здійснення структурування навчального матеріалу. 

ПК 11. Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати 
нові відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної 
історичної картини світу.  

ПК 12. Здатність формулювати тексти та короткі описи (есе) на основі сучасної 
(оновленої) історичної інформації, яка може бути використана, наприклад в журналістиці, 
місцевих органах влади та музеях. 

ПК 13. Здатність застосовувати основні етапи історичного процесу навчання історії 
для планування та організації освітньо-виховного процесу при вивченні історії. 

ПК 14. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання історії, спрямованих 
на розвиток здібностей учнів. 

ПК 15. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння. 
ПК 16. Здатність здійснювати об’єктивний контроль та оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з історії.  
ПК 17. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й 

інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх 
загальноосвітніх закладах.  

ПК 18. Здатність брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті 
рішень, суспільному житті, урегулюванні конфліктів ненасильницьким чином, 
функціонуванні та розвитку демократичних інститутів суспільства.  

ПК 19. Здатність формувати високу історичну й громадянську свідомість, 
політичну культуру, національну гідність та історичну національну пам’ять. 

 
3 Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях (4 год.) 

Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних соціогуманітарних 
дослідженнях 

Етимологія поняття. Соціологія. Психологія. Етнопсихологія. Культурно-історична 
психологія. Психоаналіз. Л. Леві-Брюль. В. Вундт. Семіотика. Структурна антропологія. 
К. Леві-Стросс. Р. Барт. 

Історичні, історико-культурні підходи. Школа «Анналів». Ментальний 
інструментарій Л. Февра. Проблематика ментальної історії в контексті другого покоління 
Школи «Анналів» (Ф. Бродель). Повернення до «глибокої історії» після 1968 р. 
Менталітет в трактуванні Ж. Ле Гоффа. Ментальність як єдність свідомого і несвідомого: 
суперечливість сучасних підходів. Діалектика індивідуальних і колективних 
ментальностей як ключова проблема ментальної історії. 



 

Тема 2. Проблема ментальності в українському науковому просторі. 
Етнопсихологічні студії М. Костомарова, І. Нечуй-Левицького, Т. Рильського та 

М. Грушевського. Студії української діаспори. Д. Чижевський. В. Липинський. Ю. Липа. 
Дм. Донцов. Є. Онацький. Українська психічна структура О. Кульчицького. 
М. Шлемкевича. І. Лисяк-Рудницький. В. Янів та його українська етнопсихологія. Сучасні 
українські дослідження ментальності. М. Попович, С. Кримський, М. Юрій, О. Стражний 
та інші. 

Кредит 2. Умови формування української ментальності (2 год.) 
Тема 3. Умови формування української ментальності 
Ландшафтно-географічні умови формування української ментальності. Генетико-

біологічні особливості. Політичні утворення українського народу як фактор етнічної 
консолідації. Релігійні чинники. Агрокультурне суспільство і ментальність. 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності (4 год.) 
Тема 4. Архетипи українського народу 
Поняття архетипів. Архетип Матері. Архетип рівності синів та доньок. Архетип 

особистої свободи. Архетип едукативності. Архетип домінування минулого над 
майбутнім. Архетип обрядовості. Архетип долі. 

Тема 5. Основні властивості української ментальності 
Індивідуалізм та егоцентризм. Екзекутивність. Домінування емоцій та почуттів над 

інтелектом і волею. Інтровертність. Емоційно-естетична домінанта. Толерантність. 
Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів (2 год.) 
Тема 6. Психологічні особливості українців різних регіонів 
Історичні умови формування відмінних психологічних рис українців різних 

регіонів. Регіональні ідентичності Галичини, Закарпаття, Наддніпрянщини, Лівобережної 
та Південної України. 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості (2 год.) 
Тема 7. Психологічна травма як складова української свідомості 
Культурна травма у сучасній зарубіжній історіографії. Психологічні наслідки 

історичної амнезії про репресії 30-х рр. та голодомор 1932-1933 рр. в Україні. 
Трансформація сучасної національної свідомості від суспільної амнезії до відновлення 
історичної пам’яті. Культурна травма від подій кінця 2013-2014 рр. в Україні. 

 
4 Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин  

Усього у тому числі 
Лекції Семінари Самостійна 

робота 
Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 

в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 
Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в 
сучасних соціогуманітарних дослідженнях 30 

2 4 
20 Тема 2. Проблема ментальності в 

українському науковому просторі 2 2 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
Тема 3. Умови формування української 
ментальності 30 2 8 20 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
Тема 4. Архетипи українського народу 

30 
2 2 

20 Тема 5. Основні властивості української 
ментальності 2 4 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 



 

Тема 6. Психологічні особливості українців 
різних регіонів 30 2 8 20 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
Тема 7. Психологічна травма як складова 
української свідомості 30 2 8 20 

ВСЬОГО 150 14 36 100 
 

Заочна форма навчання 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин  

Усього у тому числі 
Лекції Семінари Самостійна 

робота 
Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 

в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 
Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в 
сучасних соціогуманітарних дослідженнях 30 2 - 28 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
Тема 2. Умови формування української 
ментальності 30 2 2 26 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
Тема 3. Основні властивості української 
ментальності 30 2 2 26 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
Тема 4. Психологічні особливості українців 
різних регіонів 30 2 2 26 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
Тема 5. Психологічна травма як складова 
української свідомості 30 2 2 26 

ВСЬОГО 150 10 8 132 
 

5 Теми лекційних занять 
Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 
в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 

1 Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях 2 

2 Тема 2. Проблема ментальності в українському науковому 
просторі 2 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
3 Тема 3. Умови формування української ментальності 2 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
4 Тема 4. Архетипи українського народу 2 
5 Тема 5. Основні властивості української ментальності 2 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
6 Тема 6. Психологічні особливості українців різних регіонів 2 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
7 Тема 7. Психологічна травма як складова української свідомості 2 
 Разом 14 

 



 

Заочна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 
в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 

1 Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях 2 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
2 Тема 2. Умови формування української ментальності 2 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
3 Тема 3. Основні властивості української ментальності 2 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
4 Тема 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 2 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
5 Тема 5. Психологічна травма як складова української свідомості 2 
 Разом 10 

 
6 Теми семінарських занять 

Денна форма навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 
в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 

1 Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях 4 

2 Тема 2. Проблема ментальності в українському науковому 
просторі 2 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
3 Тема 3. Умови формування української ментальності 8 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
4 Тема 4. Архетипи українського народу 2 
5 Тема 5. Основні властивості української ментальності 4 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
6 Тема 6. Психологічні особливості українців різних регіонів 8 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
7 Тема 7. Психологічна травма як складова української свідомості 8 
 Разом 36 

 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 
в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 

1 Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях - 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
2 Тема 2. Умови формування української ментальності 2 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
3 Тема 3. Основні властивості української ментальності 2 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
4 Тема 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 2 



 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
5 Тема 5. Психологічна травма як складова української свідомості 2 
 Разом 8 

 
7 Теми лабораторних занять 

не передбачені навчальним планом 
 

8 Самостійна робота 
Денна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 
в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 

1 Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях 20 2 Тема 2. Проблема ментальності в українському науковому 
просторі 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
3 Тема 3. Умови формування української ментальності 20 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
4 Тема 4. Архетипи українського народу 20 5 Тема 5. Основні властивості української ментальності 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
6 Тема 6. Психологічні особливості українців різних регіонів 20 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
7 Тема 7. Психологічна травма як складова української свідомості 20 
 Разом 100 

 
Заочна форма навчання 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Кредит 1. Поняття «ментальність/менталітет» 
в сучасних соціогуманітарних дослідженнях 

1 Тема 1. Поняття «ментальність/менталітет» в сучасних 
соціогуманітарних дослідженнях 28 

Кредит 2. Умови формування української ментальності 
2 Тема 2. Умови формування української ментальності 26 

Кредит 3. Основні властивості української ментальності 
3 Тема 3. Основні властивості української ментальності 26 

Кредит 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 
4 Тема 4. Психологічні особливості українців різних регіонів 26 

Кредит 5. Психологічна травма як складова української свідомості 
5 Тема 5. Психологічна травма як складова української свідомості 26 
 Разом 132 

 
9 Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів: 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 
ІІ – підготовка реферату та/або мультимедійної презентації з висвітленням проблем 

навчальної дисципліни (для студентів ДФН). 
Підготовка та захист контрольної роботи 



 

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів після аналізу 
матеріалу, постановки проблем і завдань, короткого усного або письмового інструктажу 
самостійно працювати з літературою, джерелами;  

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 
• повнота розкриття питання; 
• логіка викладання, культура мови; 
• використання основної та додаткової літератури; 
• аналітичні міркування, вміння роботи порівняння, висновки. 
• цілісність, системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки; 
• акуратність оформлення письмової роботи. 

 
10 Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 4 (добре) 4/добре/ зараховано C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 3/задов./ зараховано E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 
групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 
поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 
тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 
студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
Студенту виставляється відмінно, коли він виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили 

Студенту виставляється дуже добре, коли він вільно володіє вивченим обсягом 
матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна 

 Студенту виставляється добре, коли він вміє співставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед 
яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, коли він відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з 
допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 
яких є значна кількість суттєвих 

Студенту виставляється достатньо, коли він володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні 



 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Ø реферат 
• Повнота розкриття теми 
• Відповідність сучасним науковим уявленням 
• Достовірність наданої інформації. Наукова коректність змісту та фактів, 

наведених у рефераті 
• Подання інформації (системність, логічність, послідовність, лаконічність та 

завершеність) 
• Якість, доцільність використання та відповідність ілюстративного матеріалу 

(схеми, таблиці, діаграми, малюнки, фотознімки тощо) 
• Дотримання правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення 

тексту 
• Наявність і правильність оформлення обов’язкових складових (титульний, 

зміст, вступ, основна частина, висновки) 
• Коректне оформлення цитування, бібліографія роботи (кількість і якість, 

новизна використаних джерел) 
Ø мультимедійна презентація 

• Повнота розкриття теми 
• Відповідність сучасним науковим уявленням 
• Достовірність наданої інформації. Наукова коректність змісту та фактів, 

наведених у презентації 
• Подання інформації (системність, логічність, послідовність, лаконічність та 

завершеність) 
• Якість, доцільність використання та відповідність ілюстративного матеріалу 

(схеми, таблиці, діаграми, малюнки, фотознімки тощо) 
• Дотримання правил орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення 

тексту 
• Наявність і правильність оформлення обов’язкових слайдів (титульний, 

зміст, список використаних джерел, завершальний) 
• Наявність і зручність навігації 
• Раціональне використання елементів дизайну (шрифтове оформлення, 

колірна гама тощо) 
• Обґрунтованість і раціональність використання засобів мультимедіа та 

анімаційних ефектів 
• Наявність та доцільність використання фонового звуку 
• Розміщення і комплектування об’єктів. Єдиний стиль слайдів 
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 
 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 
бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4     100 400/100* 
75 75 75 75     

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 
 

11 Засоби діагностики 
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  
(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 



 

контрольні роботи. 
12 Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 
матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 
сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 
додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 
мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 
навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 
(малюнки, схеми, графіки та ін.). 
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