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І. Опис дисципліни 

Шифр дисципліни ВВ1.4.03 

Загальна 

характеристика 

дисципліни 

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і 

форми контролю 

Галузі знань 01 

Педагогічна освіта 

Кількість кредитів – 5 Методи навчання: 

- стимулювання й мотивації 

навчання, спрямованих на 

формування інтересу до 

майбутньої професійної 

діяльності; 

- організації і здійснення 

навчально-пізнавальних дій, 

- контролю та 

самоконтролю, 

- індивідуалізованого 

спілкування студента з 

викладачем через 

мультимедійні засоби, 

- використання 

мультимедійних освітніх 

технологій у процесі 

самонавчання (друковані, 

аудіо-, відеоматеріали та 

навчальні матеріали, що 

надходять з комп’ютерних 

мереж). 

Загальна кількість годин 

150 

Денна Заочна 

Спеціальність 012 

Дошкільна освіта 

Освітній рівень магістр Лекції  

Вибіркова - 8 

Семінарські 

(практичні) заняття 

Рік вивчення 

дисципліни за 

навчальним планом 1,2  

- 8 Форми поточного 

контролю: модульний 

контроль 

Лабораторні заняття 

- - 

Індивідуальна робота 

16 - 

Самостійна робота  

96 134 

Семестр 2,3 Співвідношення 

аудиторних годин і 

годин СРС: 

Тижневе навантаження 

(год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4,6 

Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

Мова навчання 

українська 

54/96 

 

 



Предмет вивчення навчальної дисципліни – організаційно-технологічні основи 

розробки індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях студентів філософії 

інклюзії, управлінських аспектах розвитку інклюзивного закладу дошкільної освіти, 

інноваційних технологій розвитку дітей дошкільного віку, моделювання як психолого-

педагогічної технології. 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Технологія розробки індивідуальної 

програми розвитку дитини» сформувати у студентів інклюзивну компетентність, 

спрямовану на забезпечення індивідуалізації виховання та розвитку дитини дошкільної 

освіти в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Завданнями навчальної дисципліни «Технологія розробки індивідуальної програми 

розвитку дитини» є: 

 усвідомлення необхідності забезпечення індивідуалізації виховання та розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами; 

 ознайомити з нормативно-правовими та організаційно-технологічними засадами 

створення та реалізації індивідуальної програми розвитку; 

 розкриття сутності, завдань, змісту та форм індивідуальної програми розвитку; 

 формування навичок визначення цілей (довгострокових, короткострокових), 

планування необхідних видів підтримки дитини з особливими освітніми потребами; 

 ознайомити з процедурою створення та реалізації індивідуальної програми 

розвитку, компетентностями членів команди супроводу; 

 формування умінь з адаптації та пристосування програм до особливих освітніх 

потреб дитини, реалізації індивідуальної програми розвитку. 

ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентності 

1. Знати нормативно-правові та 

організаційно-технологічні засади 

створення та реалізації індивідуальної 

програми розвитку, розуміти соціально-

педагогічну значущість інклюзії у 

власній професійній діяльності 

Вміти забезпечувати сприятливі умови 

для розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами щодо їхнього 

доступу до освітніх та соціальних 

програм розвитку; реалізації основних 

прав; уникати прояву дискримінації та 

сегрегації, сприяти поширенню 

інклюзивних практик. 

Загальні, фахові. 

2. Знати загальні, специфічні 

закономірності та індивідуальні 

особливості психофізіологічного 

розвитку, особливості регуляції 

поведінки і діяльності дитини 

дошкільного віку з особливими 

потребами. 

Вміти адаптувати та модифікувати 

комплексні та спеціальні програми 

розвитку дітей дошкільного віку, 

методики, матеріально-технічне 

обладнання та освітньо-розвивальне 

Загальні, фахові 



середовище відповідно до специфічних 

освітніх потреб дітей; володіти 

сучасними педагогічними підходами, що 

дають змогу задовольняти освітні 

потреби всіх дітей в умовах 

загальноосвітнього закладу. 

3. Знати структуру індивідуальної 

програми розвитку, особливості 

моделювання індивідуального розвитку 

дитини дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами. 

Вміти визначати, розробляти, оцінювати 

і реалізовувати індивідуальну програму 

розвитку дитини, організовувати 

міжособистісну взаємодію дітей з 

особливими потребами з однолітками в 

групі; спільну діяльність дітей та 

дорослих, спільну та індивідуальну 

діяльність дітей відповідно до вікових 

норм їх розвитку. 

Загальні, фахові 

4. Знати специфічні потреби родин, які 

виховують дитину з особливими 

освітніми потребами; особливості 

спілкування з батьками/або особами, які 

їх замінюють щодо освіти дітей, 

особливості залучення до розробки 

індивідуальної програми розвитку. 

Вміти забезпечувати ефективну 

взаємодію з батьками у розробці та 

подальшій реалізації індивідуальної 

програми розвитку їхньої дитини. 

Загальні, фахові 

5. Знати повноваження та обов’язки осіб, 

залучених до розробки та реалізації 

індивідуальної програми розвитку, роль у 

цьому процесі вихователя та асистента 

вихователя в інклюзивній групі. 

Вміти забезпечувати ефективне 

співробітництво педагогів, батьків та 

різних фахівців у реалізації 

індивідуальної програми розвитку. 

Загальні, фахові 

 



ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення дисципліни відводиться 5 кредити ЄКТС 150 годин. 

 

№

п/п 

Назви модулів і 

тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма навчання) 
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1. Модель 

індивідуального 

розвитку як 

складова моделі 

інклюзивної 

освіти. 

4 - - - 30 4 3 1 - 30 

1.1 Індивідуальна 

програма 

розвитку як 

основа умова 

успішного 

включення 

дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами до 

інклюзивного 

закладу освіти 

2 - - - 16 1 1 - - 6 

1.2 Складові 

індивідуальної 

програми 

розвитку. 

2 - - - 14 3 2 1 - 12 

2 Підходи до 

створення 

індивідуальної 

програми 

розвитку. 

11 - - - 56 12 5 7 - 34 

2.1 Організація і 

проведення 

засідань команди 

із розробки 

індивідуальної 

програми 

розвитку. 

2 - - - 18 1 1 2 - 6 

2.2 Цілі і завдання 

індивідуальної 

програми 

розвитку. 

2 - - - 12 1 1 1 - 6 

2.3 Планування 1 - - - 8  1 1 - 8 



заходів підтримки 

і адаптація 

середовища. 

2.4 Діяльність 

вихователя та 

асистента 

вихователя для 

моделювання 

індивідуального 

розвитку дитини. 

2 - - - 14  1 1 - 16 

2.5 Залучення батьків 

до розробки і 

подальшої 

реалізації 

індивідуальної 

програми 

розвитку. 

2 - - - 8  1 2 - 18 

Разом 15 - - - 96 16 8 8 - 134 

 

IV. Зміст дисципліни 

№ 

п/п 

4.1. Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість годин 

в
сь

о
г
о
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 т
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л
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ц
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н
и

х
 

 Модуль І. Модель індивідуального розвитку як складова 

моделі інклюзивної освіти. 

 

Тема 1. Індивідуальна програма розвитку як основа умова 

успішного включення дитини з особливими освітніми 

потребами до інклюзивного закладу освіти. 

Моделювання як психолого-педагогічна технологія. 

Характеристика поняття індивідуальна програм розвитку в 

широкому та вузькому сенсі (документ та процес). 

Індивідуальна програма розвитку як письмовий документ, який 

забезпечує індивідуальний розвиток дитини з особливими 

освітніми потребами в моделі інклюзивної освіти ЗДО. 

Функції індивідуальної програми розвитку (навчально-

методична, комунікативна, менеджменту, забезпечення 

підзвітності, моніторинг дотримання нормативних положень та 

оцінка). 

Тема 2. Складові індивідуальної програми розвитку. 

Характеристика індивідуальної програми розвитку (вона 

повинна бути: індивідуалізованою, ефективною, 

функціональною, динамічною, доступною, визначеною у 

термінах реалізації). 

Загальна інформація про дитину, наявний рівень знань і 

  



навичок, спеціальні та додаткові послуги (визначено у 

висновку інклюзивно-ресурсного центру), адаптації/ 

модифікації, строк дії індивідуальної програми розвитку, 

інформація про прогрес дитини. 

Індивідуальна освітня програма та індивідуальний навчальний 

план як складові індивідуальної програми розвитку. 

Основні вимоги до змісту та форми індивідуальної програми 

розвитку. 

Ознаки ефективної ІПР. 

Модуль 2. Підходи до створення індивідуальної програми 

розвитку. 

Тема 1. Організація і проведення засідань команди із 

розробки індивідуальної програми розвитку. 

Нормативно-правове забезпечення створення індивідуальної 

програми розвитку. 

Послідовність створення індивідуальної програми розвитку. 

Складання плану роботи. Мета і завдання установчої зустрічі 

команди. Оптимальний склад команди. 

Комплексна оцінка сильних та слабких сторін дитини. 

Функції керівника закладу освіти у створення індивідуальної 

програми розвитку. 

Тема 2. Цілі і завдання індивідуальної програми розвитку. 

Перехід від оцінювання до планування освітнього 

процесу. Розробка актуальних цілей на засадах принципу ціле 

покладання SMART. 

Довгострокові цілі. Короткострокові завдання. Пріоритет у 

виборі цілей. Приклади формулювання цілей. 

Актуальний рівень успішності. 

Тема 3. Планування заходів підтримки і адаптація 

середовища. 

Комплексний процес збирання інформації про дитину з 

особливими потребами. 

Спостереження – підґрунтя процесу оцінювання. 

Планування процесу формального оцінювання. Процедура 

оцінювання (отримання дозволу батьків, забезпечення умов 

спостереження, засоби збирання інформації, вимоги щодо 

оформлення зібраних матеріалів). Дотримання етичних норм у 

процесі оцінювання. Використання результатів оцінювання. 

Розробка педагогічних рекомендацій. 

Види адаптації і пристосувань для дітей з особливими 

потребами: пристосування навчально-розвивального 

середовища; облаштування групової кімнати (меблі, 

обладнання, іграшки); адаптація навчальних підходів, 

навчального процесу. Планування адаптацій. 

Модифікація освітнього середовища. 



Тема 4. Діяльність вихователя та асистента вихователя для 

моделювання індивідуального розвитку дитини. 

Попередній (превентивний) етап інклюзії дитини з особливими 

освітніми потребами. Етап психолого-педагогічної діагностики 

дитини. Етап створення індивідуальної програми розвитку. 

Роль вихователя і асистента вихователя у адаптації та 

пристосування програм до особливих освітніх потреб дитини, 

реалізації індивідуальної програми розвитку. 

Тема 5. Залучення батьків до розробки і подальшої 

реалізації індивідуальної програми розвитку. 

Співпраця з батьками в межах індивідуальної програми 

розвитку. 

Процедура підписання індивідуальної програми розвитку. 

Причини відмови батьків підписувати індивідуальну програму 

розвитку. Шляхи пошуку згоди.  

 

Планування індивідуальної роботи зі студентами денної форми навчання 

№ Тема Кількість 

годин 

Кількість 

годин 

аудиторних 

Кількість 

годин 

самостійна 

робота 

1. Весняний семестр 

Модель індивідуального розвитку як 

складова моделі інклюзивної освіти. 

43 7 36 

1.1. Індивідуальна програма розвитку як основа 

умова успішного включення дитини з 

особливими освітніми потребами до 

інклюзивного закладу освіти 

12 2 10 

1.2. Складові індивідуальної програми розвитку. 13 3 10 

1.3. Цілі і завдання індивідуальної програми 

розвитку. 
18 2 16 

2. Осінній семестр 

Підходи до створення індивідуальної 

програми розвитку. 

68 8 60 

2.1. Організація і проведення засідань команди 

із розробки індивідуальної програми 

розвитку. 

18 2 16 

2.2. Планування заходів підтримки і адаптація 

середовища. 
14 2 12 

2.3. Діяльність вихователя та асистента 

вихователя для моделювання 

індивідуального розвитку дитини. 

18 2 16 

2.4. Залучення батьків до розробки і подальшої 

реалізації індивідуальної програми 

розвитку. 

18 2 16 

Всього 111 15 96 

 

4.2. Плани семінарських, практичних та лабораторних занять 

Тема «Складові індивідуальної програми розвитку». 



План. 

1. Розділи індивідуальної програми розвитку (загальна інформація про дитину, 

наявний рівень знань і навичок, спеціальні та додаткові послуги, адаптації/ 

модифікації, строк дії індивідуальної програми розвитку, інформація про прогрес 

дитини). 

2. Індивідуальна освітня програма та індивідуальний навчальний план як складові 

індивідуальної програми розвитку. 

3. Основні вимоги до змісту та форми індивідуальної програми розвитку.  

 

Тема «Організація і проведення засідань команди із розробки індивідуальної 

програми розвитку». 

План. 

1. Нормативно-правове забезпечення створення індивідуальної програми розвитку. 

2. Послідовність етапів створення індивідуальної програми розвитку. 

3. Мета і завдання установчої зустрічі команди. Оптимальний склад команди. 

4. Комплексна оцінка сильних та слабких сторін дитини. 

5. Функції керівника закладу освіти у створення індивідуальної програми розвитку.  

Тема «Цілі і завдання індивідуальної програми розвитку». 

План. 

1. Перехід від оцінювання до планування освітнього процесу 

2. Довгострокові цілі. Короткострокові завдання. Пріоритет у виборі цілей. Приклади 

формулювання цілей. 

3. Актуальний рівень успішності дитини. 

Тема «Діяльність вихователя та асистента вихователя для моделювання 

індивідуального розвитку дитини». 

План. 

1. Характеристика попереднього (превентивного) етапу інклюзії дитини з особливими 

освітніми потребами. 

2. Етап психолого-педагогічної діагностики дитини. 

3. Етап створення індивідуальної програми розвитку. 

4. Роль вихователя і асистента вихователя у адаптації та пристосування програм до 

особливих освітніх потреб дитини, реалізації індивідуальної програми розвитку. 

Тема «Залучення батьків до розробки і подальшої реалізації індивідуальної 

програми розвитку». 

План. 

1. Співпраця з батьками в межах індивідуальної програми розвитку. 

2. Процедура підписання індивідуальної програми розвитку. 

3. Причини відмови батьків підписувати індивідуальну програму розвитку. Шляхи 

пошуку згоди. 

4.3.Організація самостійної роботи студенті та форми звітності: 

1. Підготувати питання для обговорення (8 год./7 тем =56 год.) 

Модуль І. Модель індивідуального розвитку як складова моделі інклюзивної освіти. 

Тема 1. Індивідуальна програма розвитку як основа умова успішного включення 

дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного закладу освіти. 

Питання для обговорення: 

1. Моделювання як психолого-педагогічна технологія. 



2. Характеристика поняття індивідуальна програм розвитку в широкому та вузькому 

сенсі (документ та процес). 

3. Індивідуальна програма розвитку як письмовий документ, який забезпечує 

індивідуальний розвиток дитини з особливими освітніми потребами в моделі 

інклюзивної освіти ЗДО. 

4. Функції індивідуальної програми розвитку (навчально-методична, комунікативна, 

менеджменту, забезпечення підзвітності, моніторинг дотримання нормативних 

положень та оцінка). 

Тема 1.2. Складові індивідуальної програми розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика індивідуальної програми розвитку (вона повинна бути: 

індивідуалізованою, ефективною, функціональною, динамічною, доступною, 

визначеною у термінах реалізації). 

2. Загальна інформація про дитину, наявний рівень знань і навичок, спеціальні та 

додаткові послуги (визначено у висновку інклюзивно-ресурсного центру), 

адаптації/ модифікації, строк дії індивідуальної програми розвитку, інформація про 

прогрес дитини. 

3. Індивідуальна освітня програма та індивідуальний навчальний план як складові 

індивідуальної програми розвитку. 

4. Основні вимоги до змісту та форми індивідуальної програми розвитку. Ознаки 

ефективної ІПР. 

Тема 1.3. Цілі і завдання індивідуальної програми розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Перехід від оцінювання до планування освітнього процесу. 

2.  Розробка актуальних цілей на засадах принципу ціле покладання SMART. 

Довгострокові цілі. Короткострокові завдання. 

3. Пріоритет у виборі цілей. Актуальний рівень успішності. 

Модуль 2. Підходи до створення індивідуальної програми розвитку. 

Тема 2.1. Організація і проведення засідань команди із розробки індивідуальної 

програми розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-правове забезпечення створення індивідуальної програми розвитку. 

2. Послідовність створення індивідуальної програми розвитку. Складання плану 

роботи. Мета і завдання установчої зустрічі команди. Оптимальний склад 

команди. 

3. Комплексна оцінка сильних та слабких сторін дитини. 

4. Функції керівника закладу освіти у створення індивідуальної програми розвитку. 

Тема 2.2. Планування заходів підтримки і адаптація середовища. 

Питання для обговорення: 

1. Комплексний процес збирання інформації про дитину з особливими 

потребами. 

2. Планування процесу формального оцінювання. Процедура оцінювання 

(отримання дозволу батьків, забезпечення умов спостереження, засоби 

збирання інформації, вимоги щодо оформлення зібраних матеріалів). 

Дотримання етичних норм у процесі оцінювання. Використання результатів 

оцінювання.  



3. Види адаптації і пристосувань для дітей з особливими потребами: 

пристосування навчально-розвивального середовища; облаштування 

групової кімнати (меблі, обладнання, іграшки); адаптація навчальних 

підходів, навчального процесу. Планування адаптацій. 

4. Модифікація освітнього середовища. 

Тема 2.3. Діяльність вихователя та асистента вихователя для моделювання 

індивідуального розвитку дитини. 

Питання для обговорення: 

1. Попередній (превентивний) етап інклюзії дитини з особливими освітніми 

потребами. 

2. Етап психолого-педагогічної діагностики дитини. 

3. Етап створення індивідуальної програми розвитку. 

4. Роль вихователя і асистента вихователя у адаптації та пристосування програм до 

особливих освітніх потреб дитини, реалізації індивідуальної програми розвитку. 

Тема 2.4. Залучення батьків до розробки і подальшої реалізації індивідуальної 

програми розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Співпраця з батьками в межах індивідуальної програми розвитку. 

2. Процедура підписання індивідуальної програми розвитку. 

3. Причини відмови батьків підписувати індивідуальну програму розвитку. Шляхи 

пошуку згоди. 

2. Скласти словник (2 год./7 тем) 

3. На основі аналізу ситуацій (на вибір студента) сформулювати стратегічні 

цілі та короткострокові завдання для розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами (6 год.). 

4. Аналіз документів (6 год.). 

5. Розробити пам’ятку для команди супроводу щодо формулювання цілей в 

індивідуальній програмі розвитку(6 год.). 

6. Запропонувати варіанти (не менше трьох) шляхів пошуку злагоди з 

батьками дитини з особливими потребами в процесі підписання 

індивідуальної програми розвитку(6 год.). 

V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 
Усне індивідуальне та фронтальне опитування, модульні контрольні роботи, 

самостійні письмові роботи, поточне тестування, індивідуалізоване спілкування студента з 

викладачем через мультимедійні засоби; використання мультимедійних освітніх 

технологій у процесі самонавчання (друковані, аудіо-, відеоматеріали та навчальні 

матеріали, що надходять з комп’ютерних мереж). 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи: 

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 

- методи письмового контролю: модульне письмове тестування; реферат, самостійні 

письмові роботи. 

- методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

Кожний модуль включає бали за опрацювання лекцій, практичних і семінарських 

занять, виконання самостійної роботи, модульної контрольної роботи. 



Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. 

11Навчальні досягнення студентів оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю 

Письмовий екзамен 

Питання до екзамену 

1. Поняття «індивідуальна програм розвитку». 

2. Моделювання індивідуального розвитку як психолого-педагогічна технологія. 

3. Види адаптації і пристосувань для дітей з особливими потребами: пристосування 

навчально-розвивального середовища; облаштування групової кімнати (меблі, 

обладнання, іграшки); адаптація навчальних підходів, навчального процесу. 

4. Використання результатів оцінювання у розробці ІПР. 

5. Дотримання етичних норм у процесі оцінювання наявного рівня розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами. 

6. Етап психолого-педагогічної діагностики дитини з особливими освітніми потребами. 

7. Етап створення індивідуальної програми розвитку. 

8. Етапи розробки індивідуальної програми розвитку. 

9. Індивідуальна освітня програма та індивідуальний навчальний план як складові 

індивідуальної програми розвитку. 

10. Комплексна оцінка сильних та слабких сторін дитини як основа визначення цілей 

індивідуальної програми розвитку. 

11. Критерії для формулювання цілей для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

12. Мета і завдання установчої зустрічі команди. 

13. Мета складання індивідуальної програми розвитку.. 

14. Види модифікації освітнього середовища. 

15. Модифікація та адаптація як ключовий елемент створення ІПР. 

16. Нормативно-правове забезпечення створення індивідуальної програми розвитку. 

17. Нормативно-правове забезпечення створення індивідуальної програми розвитку. 

18. Нормативно-правові документи шодо розробки індивідуальної програми розвитку. 

19. Оптимальний склад команди з розробки індивідуальної програми розвитку. 

20. Залучення до складу команди з розробки індивідуальної програми розвитку 

необхідних фахівців. 

21. Основні вимоги до змісту та форми індивідуальної програми розвитку. 

22. Основні вимоги до змісту та форми індивідуальної програми розвитку. Комплексний 

процес збирання інформації про дитину з особливими потребами. 

23. Підготовка до засідання команди з розробки ІПР. 

24. Підготовчий етап до проведення засідань команди з розробки ІПР. 

25. Планування адаптацій. 

26. Планування процесу формального оцінювання. 

27. Послідовність створення індивідуальної програми розвитку. 

28. Принципи ефективної стратегії розробки ІПР. 

29. Процедура оцінювання (отримання дозволу батьків, забезпечення умов 

спостереження, засоби збирання інформації, вимоги щодо оформлення зібраних 

матеріалів). 



30. Процедура проведення засідань команди з розробки індивідуальної програми 

розвитку. 

31. Рівні підтримки в освітньому процесі для забезпечення особливих освітніх потреб 

дітей. 

32. Розділи індивідуальної програми розвитку. 

33. Роль вихователя і асистента вихователя у адаптації та пристосування програм до 

особливих освітніх потреб дитини, реалізації індивідуальної програми розвитку. 

34. Види модифікацій інклюзивного освітнього середовища. 

35. Складання плану роботи. 

36. Спеціальні та додаткові послуги, які визначаються в індивідуалізованої програми 

розвитку. 

37. Спостереження – підґрунтя процесу оцінювання навчальної успішності дитини з 

особливими освітніми потребами. 

38. Форми індивідуальної програми розвитку. 

39. Функції керівника закладу освіти у створення індивідуальної програми розвитку.  

40. Характеристика попереднього (превентивного) етапу інклюзії дитини з особливими 

освітніми потребами. 

5.3. Критерії оцінювання знань студентів 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 

здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни 

контролю. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 

виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

своєчасність виконання навчальних завдань; 

повний обсяг їх виконання; 

якість виконання навчальних завдань; 

самостійність виконання; 

творчий підхід у виконанні завдань; 

ініціативність у навчальній діяльності. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 

національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу. 

Підсумкова кількість 

балів (max – 100)  

Оцінка за 4-бальною шкалою  Оцінка за 

шкалою ЄКТС  

1 – 34  «незадовільно»  

(з обов’язковим повторним курсом)  

F  

35 – 59  «незадовільно»  

(з можливістю повторного складання) 

FX 

60 – 68  «задовільно»  E  

69-74  «задовільно»  D  

75 – 82  «добре»  C  

83 – 89  «добре»  B  

90 – 100  «відмінно»  A  

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною 

шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка  Критерії оцінювання  



відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 

вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 

креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та 

умінь, за виконання завдань у повному обсязі.  

добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 

додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 

оновлення знань; за виконання завдань у достатньому обсязі. 

задовільно ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 

передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 

виконанні практичних завдань. 

незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання 

чи виконання фахової діяльності після закінчення. 
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