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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

01 Освіта/педагогіка 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів –  

Спеціальність: 
011 Освітні, педагогічні 

науки 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 2-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  
 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

3-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 6 год 
самостійної роботи – 12 

Освітній ступінь: 
магістр 

 

 10 год.  год. 
Практичні, семінарські 

12 год.  год. 
Лабораторні 

8  год.  год. 
Самостійна робота 

60 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

залік  
Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше) 
– 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: сформувати у здобувачів уявлення про технології позааудиторної роботи 
у закладах вищої освіти та вміння щодо їх використання, ознайомити з системою 
взаємопов’язаної діяльності суб’єктів освітнього процесу поза розкладом навчальних занять 
з метою створення умов для особистісного розвитку студентів і їх самореалізації, 
задоволення їхніх культурних запитів та спрямування їх активності на формування наукових 
інтересів, творчу корисну діяльність, прояв самостійності та ініціативності. 

Завдання курсу:  
– ознайомити магістрантів з теоретичними положеннями технологій позааудиторної 

роботи у закладах вищої освіти, розвивати усвідомлення їх сутності та компонентів; 
– застосовувати технології позааудиторної роботи з метою формування професійної 

компетентності здобувачів, організації та здійснення самостійної та індивідуальної роботи, 
розвитку творчих та інтелектуальних здібностей;  

– визначати інструментальні засоби педагогічних технологій під час позааудиторної 
роботи;  

− проектувати різноманітну діяльність за інтересами, культурно-освітню, громадську, 
спортивно-оздоровчу та інші види позааудиторної діяльності на основі використання 
новітніх освітніх технологій;  

– формувати позитивне ставлення, прагнення та готовність майбутніх викладачів 
закладу вищої освіти до творчого оволодіння інноваційними технологіями позааудиторної 
роботи; 



– учити магістрантів обирати оптимальні технології позааудиторної роботи відповідно 
до індивідуальних можливостей студентів, рівня їх підготовки, умов; 

– сприяти усвідомленню визначальної ролі куратора навчальної групи у системі 
позааудиторної діяльності студентів. 

 
3. Очікувані результати навчання (базуються на результатах навчання, визначених 

відповідною освітньою програмою, та деталізуються) 
 
Інтегральна компетентність Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми в галузі 

вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, 
застосовування знань та кращих практик. 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових 
ідей (креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, 
форм і методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових 
дисциплін.  

ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку майбутніх фахівців, уміння 
визначати освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його 
результат. 

ФК-15. Здатність до рефлексії та самовдосконалення, автономії та відповідальності за 
підвищення рівня власної педагогічної майстерності й культури, розширення меж 
професійної компетентності та спрямованості; здатність приймати рішення та продовжувати 
навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 

 
ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 

вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних 
норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію 
та толерантність, враховувати особливості комунікативної діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 
діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 
належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 
об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 
етики. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Позааудиторна робота як складова вищої освіти. 
Тема 1. Вступ. Теоретичні аспекти організації позааудиторної роботи зі студентами. 

Система позааудиторної роботи у ЗВО. 
Тема 2. Методи та форми організації позааудиторної діяльності зі студентами. 
Змістовий модуль 2. Сучасні освітні технології та їх використання під час 

позааудиторної роботи. 



Тема 3. Технології формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в 
позааудиторній діяльності. 

Тема 4. Інноваційні технології в забезпеченні самостійної та індивідуальної 
позааудиторної роботи студентів.  

Тема 5. Діяльність куратора у системі технологій позааудиторної роботи. 
 
5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п Лаб Інд с. р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Позааудиторна робота як складова вищої освіти 
Тема 1. Вступ. Теоретичні 
аспекти організації 
позааудиторної роботи зі 
студентами. Система 
позааудиторної роботи у ЗВО. 

13 2 2 1  8       

Тема 2. Методи та форми 
організації позааудиторної 
діяльності зі студентами. 

14 2 2 2  8       

Разом за змістовим модулем 
1 

27 4 4 3  16       

Змістовий модуль 2. Сучасні освітні технології та їх використання під час 
позааудиторної роботи 

Тема 3. Технології формування 
професійної компетентності 
здобувачів вищої освіти в 
позааудиторній діяльності. 

14 2 4 2  8       

Тема 4. Інноваційні технології в 
забезпеченні самостійної та 
індивідуальної позааудиторної 
роботи студентів.  

12 2 2 2  8       

Тема 5. Діяльність куратора у 
системі технологій 
позааудиторної роботи. 

11 2 2 1  8       

Разом за змістовим модулем 
2 

43 6 8 5  24       

Усього годин 70 10 12 8  40       

ІНДЗ 20     20       

Усього годин 90 10 12 8  60       
6. Теми семінарських занять 

- 
7. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Теоретичні аспекти організації позааудиторної роботи зі студентами 2 
2.  Методи та форми організації позааудиторної діяльності зі 

студентами 
2 



3.  Технології формування професійної компетентності здобувачів 
вищої освіти в позааудиторній діяльності 

4 

4.  Інноваційні технології в забезпеченні самостійної та індивідуальної 
позааудиторної роботи студентів 

2 

5.  Діяльність куратора у системі технологій позааудиторної роботи  2 
Разом 12 

 
8. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Теоретичні аспекти організації позааудиторної роботи зі 
студентами 

1 

2.  Методи та форми організації позааудиторної діяльності зі 
студентами 

2 

3.  Технології формування професійної компетентності здобувачів 
вищої освіти в позааудиторній діяльності 

2 

4.  Інноваційні технології в забезпеченні самостійної та індивідуальної 
позааудиторної роботи студентів 

2 

5.  Діяльність куратора у системі технологій позааудиторної роботи  1 
Разом 8 

 
9. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Теоретичні аспекти організації позааудиторної роботи зі студентами 8 
2.  Методи та форми організації позааудиторної діяльності зі 

студентами 
8 

3.  Технології формування професійної компетентності здобувачів 
вищої освіти в позааудиторній діяльності. 

8 

4.  Інноваційні технології в забезпеченні самостійної та індивідуальної 
позааудиторної роботи студентів 

8 

5.  Діяльність куратора у системі технологій позааудиторної роботи  8 
6.  ІНДЗ 20 

Разом 60 
 
10. Індивідуальні завдання.   

1. Міні-творча робота або реферат. 
2. Вивчення досвіду використання технологій позааудиторної роботи у закладах вищої 

освіти, аналіз наукової періодики та літератури.  
3. Розробити модель системи позааудиторної діяльності. 
4. Схарактеризувати технологію міжкультурного виховання студентів у позааудиторній 

діяльності. 
5. Зібрати наявні публікації з проблеми курсу. 
6. Визначити шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів. 
7. Сформулювати педагогічні умови оптимізації методичної підготовки майбутніх 

викладачів у процесі педагогічної практики (методичні рекомендації). 
8. Змоделювати виховний захід з академгрупою студентів. 
9. Обґрунтувати ефективність тренінгової технології. 
10. Визначити тематику науково-практичних студентських конференцій. 
11. Обґрунтувати доцільність інтеграції аудиторної і позааудиторної освітньої діяльності 

з використанням та взаємним доповненням технологій традиційного й електронного 
виховання. 

12. Підготувати есе на тему: «Можливості використання позааудиторної роботи для 
виховання культури міжособистісних відносин студентів». 



13. Розробити методику організації проблемного навчання у позааудиторний час. 
14. Підготувати презентацію клубів за інтересами (об’єднання волонтерів). 
15. Розробити алгоритм та представити конкретний приклад впровадження технології 

змішаного навчання у систему роботи викладача. 
    

11. Методи навчання.  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 
12. Методи оцінювання.  

МО2 –усне або письмове опитування 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 
 

13. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та  методами 
демонстрування результатів можуть бути:  

-аналітичні звіти, реферати, есе; 
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
-завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах; 
-інші види). 
 

14. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 
критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну 
позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка в 
ЄКТС  

Значення 
оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за 
національною шкалою 

екзамен  залік 

 
 
 
 
 
90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

Відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 82-89 В Добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна  

 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 

добре 74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, 
з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження 
думок  

64-73 D Задовільно здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж 
яких є значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільн
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 60-63 E Задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовіл

ьно 

 
 
 
 

не 
зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка 
за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 20 100 12 12 12 12 12 
Модульний контроль – 10 Модульний контроль – 10 

 
 

Приклад критеріїв по видах діяльності 
№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 
бали* 

Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
5 
5 

12 



Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
5 
5 

12 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
5 
5 

12 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
5 
5 

12 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
5 
5 

12 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
ІНДЗ: 

1. Міні-творча робота або реферат. 
2. Вивчення досвіду використання технологій позааудиторної 

роботи у закладах вищої освіти, аналіз наукової періодики та 
літератури.  

3. Розробити модель системи позааудиторної діяльності. 
4. Схарактеризувати технологію міжкультурного виховання 

студентів у позааудиторній діяльності. 
5. Зібрати наявні публікації з проблеми курсу. 
6. Визначити шляхи вдосконалення позааудиторної роботи 

студентів. 
7. Сформулювати педагогічні умови оптимізації методичної 

підготовки майбутніх викладачів у процесі педагогічної практики 
(методичні рекомендації). 

8. Змоделювати виховний захід з академгрупою студентів. 
9. Обґрунтувати ефективність тренінгової технології. 
10. Визначити тематику науково-практичних студентських 

конференцій. 
11. Обґрунтувати доцільність інтеграції аудиторної і 

позааудиторної освітньої діяльності з використанням та взаємним 
доповненням технологій традиційного й електронного виховання. 

12. Підготувати есе на тему: «Можливості використання 
позааудиторної роботи для виховання культури міжособистісних 
відносин студентів». 

13. Розробити методику організації проблемного навчання у 
позааудиторний час. 

14. Підготувати презентацію клубів за інтересами (об’єднання 
волонтерів). 

15. Розробити алгоритм та представити конкретний приклад 
впровадження технології змішаного навчання у систему роботи 
викладача. 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 
1 
 

1 
1 
 

2 
 
 

1,5 
1 
1 
 

1,5 
 

 
1 
 
 

1,5 
 

1 
 

2 

20 

Разом 100 
*Розподіл балів за видами діяльності як і самі види діяльності обирає викладач відповідно до специфіки 
дисципліни 
 
16. Методичне забезпечення 

1. Нормативні документи, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, 
енциклопедії, педагогічні журнали, газети. 

2. Лекційний матеріал, методичні рекомендації до самостійної роботи, таблиці, 
презентації. 

3. Технічні засоби навчання. 
 
17. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Агенція соціальних проектів. 
2. Веб-орієнтовані технології. 
3. Види позааудиторної самостійної роботи студентів. 
4. Виконання кваліфікаційної роботи. 
5. Віртуальні лабораторні практикуми. 



6. Громадська діяльність. 
7. Діяльність органів студентського самоврядування. 
8. Допомога соціальним службам. 
9. Досвід позааудиторної роботи у закордонних та вітчизняних університетах. 
10. Загальна характеристика технологій позааудиторної діяльності.  
11. Зміст  позааудиторної роботи у закладах вищої освіти. 
12. Значення цілеспрямованого розвитку позааудиторної діяльності студентської 

молоді. 
13. Інформаційно-комунікаційні технології. 
14. Квест-технології. 
15. Клуб інтелектуальної молоді. Його структура. 
16. Клуби за інтересами. 
17. Мета і завдання позааудиторної роботи студентів. 
18. Методи і засоби позааудиторної роботи студентів. 
19. Методичне об’єднання кураторів. 
20. Модель організації волонтерської роботи в умовах закладу вищої освіти. 
21. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
22. Об’єднання волонтерів. 
23. Організація індивідуальної роботи студентів. 
24. Організація педагогічної практики. 
25. Особливості впливу позааудиторної роботи на процес становлення майбутніх 

фахівців. 
26. Особливості організації позааудиторних занять з навчальних дисциплін. 
27. Позааудиторна робота в умовах закладу вищої освіти. 
28. Поняттєво-категоріальний апарат курсу.  
29. Предмет і завдання курсу.  
30. Предметна олімпіада. 
31. Принципи організації позааудиторної роботи з навчальних дисциплін. 
32. Проектна технологія. 
33. Робота куратора студентської групи. 
34. Робота у студентських ЗМІ. 
35. Система позааудиторної роботи зі студентами. 
36. Студентська конференція. 
37. Студентські наукові гуртки, проблемні групи. 
38. Сутність понять «технології», «позааудиторна робота».  
39. Сучасні освітні технології та їх використання під час позааудиторної роботи зі 

студентами. 
40. Теоретико-методичні основи організації позааудиторної роботи студентів. 
41. Технології дистанційного навчання. 
42. Технологія змішаного навчання. 
43. Технологія міжкультурного виховання. 
44. Фактори активізації позааудиторної діяльності студентів. 
45. Форми організації позааудиторної освітньої діяльності студентів. 
46. Характеристика різних підходів до трактування поняття «позааудиторна робота». 
47. Школа тренінгів. 
48. Школа тьюторів. 

 
18. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна:  
1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. 

посібник. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 199 с. 
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав, 2004. 351 с. 
3. Інноваційні технології в роботі куратора академічної групи: навчально-методичний 

посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2018. 74 с. 



4. Казаренков В. И., Казаренкова Т. Б. Университетское образование: внеаудиторные 
занятия студентов по учебным предметам: монография. Москва: РУДН, 2014. 168 с. 

5. Осипова Т.Ю. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. посіб. Одеса: Фенікс, 
2006. 228 с. 

6. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. 
посіб. / О.М. Пєхота та ін. Київ: Видавництво А.С.К., 2003. 240 с. 

7. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник 
для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. 
Полтава: ПУЕТ, 2013. 309 с. 

Допоміжна: 
1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика 

третьего тысячелетия). Москва: Издательство Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 352 с.  

2. Бондаренко З. П. Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи. 
Соціальна педагогіка: теорія та практика. № 2. 2009. С. 55-61. 

3. Бондаренко З. П.  Модель організації волонтерської роботи в умовах вищого 
навчального закладу. Соціальна педагогіка : теорія та практика. 2007. № 4. С. 50-59. 

4. Волковницька Т.М. Діяльність органів студентського самоврядування як складова 
позааудиторної роботи студентів. Новітні технології у науковій діяльності і 
навчальному процесі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Чернігів, 16-17 квітня 2013 
року): тези доповідей: в 2-х т. Т.2. Гуманітарні науки. Чернігів: Черн. держ. технол. 
ун-т, 2013. С. 241-243. 

5. Воронкін О.С. Організація дистанційних технологій навчання на основі комп’ютерних 
інформаційних систем вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/vsunud/2009-6E/09vosnzu/htm. 

6. Демченко А.А. Інформаційні технології в забезпеченні самостійної позааудиторної 
роботи студентів. «Молодий вчений». № 6 (09) червень, 2014 р. С.127-130. 

7. Децюк Т.М. Школа тьюторів як форма позааудиторної роботи зі студентами в умовах 
вищого навчального закладу. Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: 
проблеми і перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 
присвяченої 85-річчю ХДАК (6 листопада 2014 р.) / під ред. проф. А. Рижанової та ін. 
Харків: ХДАК, 2014. С. 132-134. 

8. Децюк Т.М., Дударенко А.А. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у 
вищих навчальних закладах. Молодий вчений. Педагогічні науки. № 3 (55). 2018. С. 
80-83. 

9. Донченко М. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у 
позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга 
половина ХХ ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01; Харк. держ. пед. ун-т ім. 
Г.С.Сковороди. Харків, 2004. 22 с. 

10. Коваль В. Ю. Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних 
закладів. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія 
«Педагогіка, психологія, соціологія». 2009. № 6. С. 19-23. 

11. Козліковська Н. Я. Позааудиторна робота як складова вищої освіти. Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових 
праць. Київ, 2008. №5(7). С. 86-92. 

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/vsunud/2009-6E/09vosnzu/htm


12. Мороз В. Д. Самостійна навчальна робота студентів: монографія. Харків : ХМК, 
2003. 63 с. 

 19. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. Сайт державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

[http://dnpb.gov.ua/ua/] 
2. Сайт кафедри теорії і методики виховання РДГУ [http://itup.com.ua]  
3. Сайт наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету 

[http://library.rshu.edu.ua/] 
4. Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [http://nbuv.gov.ua] 
5. Google Classroom [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://elgreloo.com/nauka-

obuchenie/google-classroom 
6. Moodle [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodle.org/ 

  

http://dnpb.gov.ua/ua/
http://itup.com.ua/
http://library.rshu.edu.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://elgreloo.com/nauka-obuchenie/google-classroom
http://elgreloo.com/nauka-obuchenie/google-classroom
http://moodle.org/


  
Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології і педагогіки / педагогічний факультет 
Кафедра теорії і методики виховання 

  

Назва дисципліни Технології позааудиторної роботи у закладах вищої 
освіти 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (і) Шалівська Юлія Василівна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1241  

E-mail викладача:  yuliia.shalivska@rshu.edu.ua  

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому 
ресурсі 

 

Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації: к-сть годин і розклад присутності на 
кафедрі згідно з графіком консультацій 

День тижня Час Місце 
проведення 

Вівторок   14.00-16.00 ауд. 225 Четвер   10.00-12.00 
Онлайн- консультації: Розклад присутності викладача 

на спеціальному форумі. 
Інтернет консультування 

День тижня Адреса електронної пошти 
Щодня yuliia.shalivska@rshu.edu.ua  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1241
mailto:yuliia.shalivska@rshu.edu.ua
mailto:yuliia.shalivska@rshu.edu.ua


Цілі навчальної дисципліни 
Мета курсу: сформувати у здобувачів уявлення про технології позааудиторної роботи 

у закладах вищої освіти та вміння щодо їх використання, ознайомити з системою 
взаємопов’язаної діяльності суб’єктів освітнього процесу поза розкладом навчальних занять 
з метою створення умов для особистісного розвитку студентів і їх самореалізації, 
задоволення їхніх культурних запитів та спрямування їх активності на формування наукових 
інтересів, творчу корисну діяльність, прояв самостійності та ініціативності. 

Завдання курсу:  
– ознайомити магістрантів з теоретичними положеннями технологій позааудиторної 

роботи у закладах вищої освіти, розвивати усвідомлення їх сутності та компонентів; 
– застосовувати технології позааудиторної роботи з метою формування професійної 

компетентності здобувачів, організації та здійснення самостійної та індивідуальної роботи, 
розвитку творчих та інтелектуальних здібностей;  

– визначати інструментальні засоби педагогічних технологій під час позааудиторної 
роботи;  

− проектувати різноманітну діяльність за інтересами, культурно-освітню, громадську, 
спортивно-оздоровчу та інші види позааудиторної діяльності на основі використання 
новітніх освітніх технологій;  

– формувати позитивне ставлення, прагнення та готовність майбутніх викладачів 
закладу вищої освіти до творчого оволодіння інноваційними технологіями позааудиторної 
роботи; 

– учити магістрантів обирати оптимальні технології позааудиторної роботи відповідно 
до індивідуальних можливостей студентів, рівня їх підготовки, умов; 

– сприяти усвідомленню визначальної ролі куратора навчальної групи у системі 
позааудиторної діяльності студентів. 
 

Інтегральна компетентність Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми в галузі 
вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, 
застосовування знань та кращих практик. 

ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових 
ідей (креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 

 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, 
форм і методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових 
дисциплін.  

ФК-11. Здатність моделювати професійну підготовку майбутніх фахівців, уміння 
визначати освітні та виховні цілі, управляти педагогічним процесом і прогнозувати його 
результат. 

ФК-15. Здатність до рефлексії та самовдосконалення, автономії та відповідальності за 
підвищення рівня власної педагогічної майстерності й культури, розширення меж 
професійної компетентності та спрямованості; здатність приймати рішення та продовжувати 
навчання та/або підвищення професійної кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН 1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 
діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 



ПРН 2. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки»; знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти. 

ПРН 3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності.  

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології. 

ПРН 12. Встановлювати ефективну взаємодію/комунікацію з дотриманням етичних 
норм для забезпечення одноосібної/ конструктивної командної роботи; вміти добирати 
оптимальні засоби та прийоми спілкування і мотивації, адекватні форми та методи 
педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами, а також проявляти емпатію 
та толерантність, враховувати особливості комунікативної діяльності, зокрема і в 
електронній мережі. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 
діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 
належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 
об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 
етики. 
  

Передумови вивчення дисципліни для формування 
програмних результатів навчання та компетентностей 

Мотивація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» передбачає 
застосування методів заохочення, стимулювання, які визначають спрямованість, 
інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів 
вищої освіти. 

Спільна (групова) діяльність зумовлює позитивну динаміку значущих особистісних 
якостей і здібностей здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр», підвищує рівень 
навченості, моделює особистісно професійний досвід, збагачує навички міжособистісної 
взаємодії, необхідні у професійній діяльності. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 
передбачає теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не 
ввійшли до теоретичного курсу, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою, а також виконання завдань практичних занять; участь у 
науковій і науково-методичній роботі кафедри, участь у наукових і науково-практичних 
конференціях, семінарах, конкурсах тощо. 
 
  

Перелік тем 
Змістовий модуль 1. Позааудиторна робота як складова вищої освіти. 
Тема 1. Вступ. Теоретичні аспекти організації позааудиторної роботи зі студентами. 

Система позааудиторної роботи у ЗВО. 
Тема 2. Методи та форми організації позааудиторної діяльності зі студентами. 
 
Змістовий модуль 2. Сучасні освітні технології та їх використання під час 

позааудиторної роботи. 
Тема 3. Технології формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в 

позааудиторній діяльності. 



Тема 4. Інноваційні технології в забезпеченні самостійної та індивідуальної 
позааудиторної роботи студентів.  

Тема 5. Діяльність куратора у системі технологій позааудиторної роботи. 
   

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна:  
1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. посібник. 

Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 199 с. 
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Київ: Академвидав, 2004. 351 с. 
3. Інноваційні технології в роботі куратора академічної групи: навчально-методичний посібник 

до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 2018. 74 с. 
4. Казаренков В. И., Казаренкова Т. Б. Университетское образование: внеаудиторные занятия 

студентов по учебным предметам: монография. Москва: РУДН, 2014. 168 с. 
5. Осипова Т.Ю. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. посіб. Одеса: Фенікс, 2006. 

228 с. 
6. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посіб. / 

О.М. Пєхота та ін. Київ: Видавництво А.С.К., 2003. 240 с. 
7. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для 

слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : 
ПУЕТ, 2013. 309 с. 

Допоміжна: 
1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего 

тысячелетия). Москва: Издательство Московского психолого-социального института; 
Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 352 с.  

2. Бондаренко З. П. Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи. 
Соціальна педагогіка: теорія та практика. № 2. 2009. С. 55-61. 

3. Бондаренко З. П.  Модель організації волонтерської роботи в умовах вищого навчального 
закладу. Соціальна педагогіка : теорія та практика. 2007. № 4. С. 50-59. 

4. Волковницька Т.М. Діяльність органів студентського самоврядування як складова 
позааудиторної роботи студентів. Новітні технології у науковій діяльності і навчальному 
процесі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених (Чернігів, 16-17 квітня 2013 року): тези доповідей: в 2-х т. Т.2. 
Гуманітарні науки. Чернігів: Черн. держ. технол. ун-т, 2013. С. 241-243. 

5. Воронкін О.С. Організація дистанційних технологій навчання на основі комп’ютерних 
інформаційних систем вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/vsunud/2009-6E/09vosnzu/htm. 

6. Демченко А.А. Інформаційні технології в забезпеченні самостійної позааудиторної роботи 
студентів. «Молодий вчений». № 6 (09) червень, 2014 р. С.127-130. 

7. Децюк Т.М. Школа тьюторів як форма позааудиторної роботи зі студентами в умовах 
вищого навчального закладу. Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми і 
перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 85-
річчю ХДАК (6 листопада 2014 р.) / під ред. проф. А. Рижанової та ін. Харків: ХДАК, 2014. 
С. 132-134. 

8. Децюк Т.М., Дударенко А.А. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих 
навчальних закладах. Молодий вчений. Педагогічні науки. № 3 (55). 2018. С. 80-83. 

9. Донченко М. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у позааудиторній 
роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина ХХ ст.): 
Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Харків, 
2004. 22 с. 

10. Коваль В. Ю. Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів. 
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Педагогіка, 
психологія, соціологія». 2009. № 6. С. 19-23. 

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/vsunud/2009-6E/09vosnzu/htm


11. Козліковська Н. Я. Позааудиторна робота як складова вищої освіти. Актуальні 
проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць. 
Київ, 2008. №5(7). С. 86-92. 

12. Мороз В. Д. Самостійна навчальна робота студентів: монографія. Харків : ХМК, 2003. 
63 с. 

13. Навчальні гуртки. Серія «Технології соціальних змін». Київ: Ресурсний центр «Гурт», 
2012. 105 с. 

14. Овчаренко Г. Е. Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах : 
сутнісні характеристики, структура та особливості. Освіта Донбасу. 2008. № 5-6 (130-131). 
С. 35-38. 

15. Петриченко Л. О. Система позааудиторної роботи, спрямованої на підготовку 
майбутнього вчителя до творчої професійної діяльності. Гуманізація навчально-виховного 
процесу: збірник наукових праць. Вип. LІ. Слов’янськ : СДПУ, 2010. C. 33-40. 

16. Скрипник, Н.С. Позааудиторна діяльність студентів вищих навчальних закладів: 
сутність, структура й особливості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 
загальноосвітній школах. 2012. Вип. 27 (80). С. 566-571. 

17. Смалько О. Позааудиторна виховна робота як чинник професійно-особистісного 
становлення майбутніх фахівців. Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету ім. Л. Українки. 2014. № 8. С. 77.  

18. Технології дистанційного професійного навчання. Методичний посібник / [О. В. 
Базелюк, О. М. Спірін, Л. М. Петренко, А. А. Каленський та ін.]. Житомир: «Полісся», 2018. 
160 с. 

19. Тріус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В.М. Система електронного навчання ВНЗ на 
базі MOODLE. Методичний посібник. Черкаси, ЧДТУ, 2012. 220 с. 
 

Посилання на сайти  
1. Сайт державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

[http://dnpb.gov.ua/ua/] 
2. Сайт кафедри теорії і методики виховання РДГУ [http://itup.com.ua]  
3. Сайт наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету 

[http://library.rshu.edu.ua/] 
4. Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [http://nbuv.gov.ua] 
5. Google Classroom [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://elgreloo.com/nauka-

obuchenie/google-classroom 
6. Moodle [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://moodle.org/ 

  
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 
підключенням до Інтернет для:  

− комунікації та опитувань;  
− виконання домашніх завдань; 
− виконання завдань самостійної роботи; 
− проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності: сервіс відеотелефонного зв’язку Google Meet, 
текстовий редактор Microsoft Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної 
обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Power Point). 

  
     Види та методи навчання і оцінювання  

Код 
компете
нтності 
(згідно з 
ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 
ПРН 

Назва ПРН 
 

Метод 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

http://dnpb.gov.ua/ua/
http://itup.com.ua/
http://library.rshu.edu.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://elgreloo.com/nauka-obuchenie/google-classroom
http://elgreloo.com/nauka-obuchenie/google-classroom
http://moodle.org/


ЗК-3 Здатність до 
абстрактного та 
критичного 
мислення, аналізу 
та синтезу, до 
розуміння 
причинно-
наслідкових 
зв’язків у 
предметній галузі. 

ПРН-6 Вміти 
організувати/модел
ювати дидактичний 
та виховний процес 
у закладі вищої 
освіти, враховуючи 
інклюзивні аспекти 
навчання та 
полікультурні, 
ґендерні підходи у 
вихованні; 
розробляти 
навчально-
методичне 
забезпечення 
освітнього процесу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ЗК-6 Здатність до 
розуміння 
предметної області 
та професійної 
діяльності, 
застосовування 
знань та кращих 
практик. 

ПРН-12 Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комуніка
цію з дотриманням 
етичних норм для 
забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної 
командної роботи; 
вміти добирати 
оптимальні засоби 
та прийоми 
спілкування і 
мотивації, адекватні 
форми та методи 
педагогічної 
підтримки осіб з 
особливими 
освітніми 
потребами, а також 
проявляти емпатію 
та толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативної 
діяльності, зокрема і 
в електронній 
мережі. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ФК-3 Здатність 
об’єктивно 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконуваної 
діяльності. 

ПРН-06 Вміти 
організувати/моде-
лювати дидактичний 
та виховний процес 
у закладі вищої 
освіти, враховуючи 
інклюзивні аспекти 
навчання та 
полікультурні, 
ґендерні підходи у 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



вихованні; 
розробляти 
навчально-
методичне 
забезпечення 
освітнього процесу. 

ПРН-14 Вміти здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість 
в освітній 
діяльності; 
самостійно 
приймати рішення 
та організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному рівні, 
брати участь у 
роботі кафедри та 
інших професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу 
з дотриманням 
вимог педагогічної 
етики. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ФК-11 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність 
моделювати 
професійну 
підготовку 
майбутніх фахівців, 
уміння визначати 
освітні та виховні 
цілі, управляти 
педагогічним 
процесом і 
прогнозувати його 
результат. 

ПРН-12 Встановлювати 
ефективну 
взаємодію/комунікац
ію з дотриманням 
етичних норм для 
забезпечення 
одноосібної/ 
конструктивної 
командної роботи; 
вміти добирати 
оптимальні засоби та 
прийоми спілкування 
і мотивації, адекватні 
форми та методи 
педагогічної 
підтримки осіб з 
особливими 
освітніми потребами, 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6, МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



а також проявляти 
емпатію та 
толерантність, 
враховувати 
особливості 
комунікативної 
діяльності, зокрема і 
в електронній 
мережі. 

  ПРН-14 Вміти здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує оновлення 
та інтеграцію знань; 
узагальнювати і 
генерувати нові ідеї, 
проявляти творчість 
в освітній діяльності; 
самостійно приймати 
рішення та 
організовувати 
інноваційну 
діяльність на 
належному 
професійному рівні, 
брати участь у роботі 
кафедри та інших 
професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6, МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ФК-15  ПРН-06 Вміти організувати/ 
моделювати 
дидактичний та 
виховний процес у 
закладі вищої освіти, 
враховуючи 
інклюзивні аспекти 
навчання та 
полікультурні, 
ґендерні підходи у 
вихованні; 
розробляти 
навчально-методичне 
забезпечення 
освітнього процесу. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6, МН7 

МО2, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 



МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
  
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО2 –усне або письмове опитування 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 

 
Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 
вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 
критеріями: 
Суми 

балів за 
100- 

бально
ю 

шкало
ю 

Оцінк
а в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентнос

ті 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзаме

н  
залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, 
вміє використовувати 
набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмін
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахова

но 

82-89 В Добре 

здобувач вищої освіти 
вільно володіє 
теоретичним матеріалу, 
застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 
допущені помилки, 
кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив

но-

 
 
 
 
 
 
 
 
добре 

74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 



зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на 
практиці; контролювати 
власну діяльність; 
виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для 
підтвердження думок  

варіативний)  

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача 
може аналізувати 
навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-
поміж яких є значна 
кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктив

ний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовіл
ьно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахова
но 

60-63 E задовільно 

здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, 
значну частину його 
відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX 

незадовіль
но з 

можливіст
ю 

повторног
о 

складання 
семестров

ого 
контролю 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну 
частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-
продуктивни

й)  

 
 
 
 
 
незадо
вільно 

 
 
 
 

не 
зарахова

но 

1-34 F 

незадовіль
но з 

обов'язков
им 

повторни
м 

вивченням 
дисциплін

и 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 
окремих фактів, елементів, 
об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 
ІНДЗ та оцінка за екзамен. 



 
15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 
20 100 12 12 12 12 12 

Модульний контроль – 
10 

Модульний контроль – 10 

 
Приклад критеріїв по видах діяльності 

№ з.п. Вид навчальної діяльності* Оціночні бали* Кількість балів 
Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 

5 
5 

12 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 

5 
5 

12 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 

5 
5 

12 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 

5 
5 

12 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 

5 
5 

12 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
ІНДЗ: 

1. Міні-творча робота або реферат. 
2. Вивчення досвіду використання технологій позааудиторної 

роботи у закладах вищої освіти, аналіз наукової періодики та 
літератури.  

3. Розробити модель системи позааудиторної діяльності. 
4. Схарактеризувати технологію міжкультурного виховання 

студентів у позааудиторній діяльності. 
5. Зібрати наявні публікації з проблеми курсу. 
6. Визначити шляхи вдосконалення позааудиторної роботи 

студентів. 
7. Сформулювати педагогічні умови оптимізації методичної 

підготовки майбутніх викладачів у процесі педагогічної практики 
(методичні рекомендації). 

8. Змоделювати виховний захід з академгрупою студентів. 
9. Обґрунтувати ефективність тренінгової технології. 
10. Визначити тематику науково-практичних студентських 

конференцій. 
11. Обґрунтувати доцільність інтеграції аудиторної і 

позааудиторної освітньої діяльності з використанням та взаємним 
доповненням технологій традиційного й електронного виховання. 

12. Підготувати есе на тему: «Можливості використання 
позааудиторної роботи для виховання культури міжособистісних 
відносин студентів». 

13. Розробити методику організації проблемного навчання у 
позааудиторний час. 

14. Підготувати презентацію клубів за інтересами (об’єднання 
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волонтерів). 
15. Розробити алгоритм та представити конкретний приклад 

впровадження технології змішаного навчання у систему роботи 
викладача. 
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Разом 100 
 
*Розподіл балів за видами діяльності як і самі види діяльності обирає викладач відповідно до 
специфіки дисципліни 
 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 
якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
  

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі.  
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