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Критерії 
оцінювання 

0-10 Студент проявляє поверхові, фрагментарні теоретичні 
знання і не обізнаність щодо методів та форм викладання 
засад соціальної  роботи та (або) не спроможність до оцінки 
результату власної діяльності. Студент не здатний розв’язати 
практичні завдання через невміння чітко визначити мету 
викладання засад соціальної роботи, ресурси, цільову групу, 
розробити та  реалізувати  план  відповіді, навести приклади. 
11-20 Студент виявляє певну теоретичну підготовку з 
програмного матеріалу, вміння викласти окремі  положення 
теорії та практики викладання засад  соціальної роботи . 
Не виявляє спроможності до загальної оцінки факторів 
успішності діяльності викладача фахових дисциплін. У 
процесі розв’язання практичного завдання студент демонструє 
певну здатність до вирішення окремих складових визначеної 
проблеми, володіння певними методами роботи і часткову 
спроможність до оцінки результату власної діяльності 
21-30 Студент виявляє достатній рівень теоретичної 
підготовки з програмного матеріалу, вміння послідовно його 
викласти. Логічно  розмірковує під час пояснення положень 
теорії та практики викладання засад  соціальної роботи,  дає  
відповіді  щодо методів та форм навчально-виховного 
процесу. У процесі  розв’язання практичного завдання студент 
демонструє здатність до розв’язання завдання,   
використовуючи  лише  стандартні способи вирішення 
визначеної проблеми.  
31-40 Студент виявляє високий науково-методичний рівень 
теоретичної підготовки, вміння аналізувати наукову 
літературу зі спеціальності, логічно та послідовно викладати 
теоретичний матеріал, обґрунтувати основні наукові 
положення з теорії викладання засад соціальної роботи та 



соціальної педагогіки, робити обґрунтовані, повні, логічні 
висновки. У процесі виконання практичних завдань студент 
виявляє здатність вірно формулювати конкретну мету 
викладання предметів фахового циклу, визначати цільову 
групу, ресурси, добирати адекватні методи та форми 
навчально-виховної роботи. Студент виявляє творчий підхід 
до розробки та втілення навчальних проектів, інтерактивних 
форм роботи  спроможність до всебічної оцінки  та аналізу 
результату власної діяльності.  

Перелік 
допоміжних 
матеріалів 

Навчальні плани, зразки робочих навчальних програм, 
розроблені студентами конспекти лекційних занять та 
презентації до них. 

Орієнтовний 
перелік 
питань: 

1. Охарактеризуватиметодологічніпідходи до 
організаціїнавчання в системівищогонавчального закладу. 
2. Визначитиособливостіформулюваннязавдань для 
самостійноїроботистудентів у процесівивченняфахових 
дисциплін. 
3. Охарактеризуватизміст та особливостіпобудови курсу 
"Соціальна робота". 
4. Розкрити роль та функціївикладача в реалізації мети і 
завданьвивченняфаховихдисциплін. 
5. Охарактеризуватисутність і значеннянауково-
дослідницькоїроботистудентів у процесівивчення основ 
соціальноїдіяльності. 
6. Проаналізувативаріативністьметодів у 
проведенніпрактичних занять з 
кількохпредметівфаховоїспрямованості. 
7. Визначитиособливостісамостійноїроботистудентів у 
процесівивченняфахових дисциплін. 
8. Охарактеризуватиособистіснозорієнтований та 
індивідуальнийпідходи до навчання та 
вихованнямайбутніхсоціальнихпрацівників. 
9. Обґрунтуватиособливістьвикористанняінтерактивнихме

тодів та прийомівроботи у 
процесівикладанняфаховихдисциплін. 
10. Охарактеризуватисучасний стан 
проблемипрофесійноїпідготовкисоціальнихпрацівниківвУкраї

ні. 
11. . Датизагальну характеристику видів та 
компонентівсамостійноїроботистудентівпід час 
вивченняфаховихдисциплін. 
12. Визначитиособливостіпідготовки та 
проведеннясемінарів і практичних занять  з 
фаховихдисциплін. 
13. Розкритизначенняспецкурсів у 



системіпідготовкисоціальнихпрацівників 
14. Охарактеризуватизміст та особливостіпобудови курсу 
"Технологіїсоціальноїроботи". 
15. Розкритизначеннялекції в навчальномупроцесі. 
Формилекцій, структура і їхзміст.  
16. Визначитипринципинавчання в 
процесіпрофесійноїпідготовкиспеціаліста. 
Розкритиможливостівикористанняпринципів дидактики в 
викладаннідисциплінфахового циклу. 
17. Визначитиосновніструктурнікомпонентинавчального 
плану підготовкифахівця в умовахвищогонавчального 
закладу. 
18. Датизагальну характеристику форм і 
методіворганізаціїнавчальногопроцесу у вищійшколі 
19. Розкритиосновнівимоги до 
проведеннялекційізфаховихдисциплін та 
критеріївїхоцінювання. 
20. Охарактеризувати структуру і 
змістмодульноїнавчальноїпрограмиоднієїізфаховихдисциплін 
за вибором студента. 
21. Розкритизначення методики викладання основ 
соціальної роботи як циклу 
предметіввпідготовцімайбутніхспеціалістів. 
22. Здійснитианалізнавчального плану освітньо-
кваліфікаційногорівня "бакалавр" за спеціальністю “ 
Соціальна робота” в одному з семестрів. 
23. Розкритиособливості та перевагипроведенняпрактичних 
занять з фаховихдисциплін за інтерактивними методиками. 
24. Охарактеризуватиособливості кредитно-
модульноїсистеми у 
процесіпідготовкимайбутніхсоціальнихпрацівників 
25. Охарактеризуватискладовінавчального плану освітньо-
кваліфікаційногорівня  “бакалавр” за спеціальністю “ 
Соціальна робота”. 
26. Розкритиособливостіпідготовки та 
проведенняпрактичних занять  курсу 
„Технологіїсоціальноїроботи” 
27. Розкритиспецифікупозанавчальноївиховноїроботизі 
студентами, майбутнімисоціальнимипрацівниками 
28. Визначитиособливостіпроведеннялабораторних занять з 
предметівфахового циклу. 
29. Охарактеризуватисутністьконсультативноїроботивиклад

ача. 
30. Розкритиособливостіпроведенняпрактичних занять з 
предмету „Соціальна робота” з використаннямінтерактивних  



 


