




1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 
01Освіта/Педагогіка
Спеціальність 011 
Освітні, педагогічні науки

Нормативна

Розділів – 2 Освітній рівень: ІІІ (освітньо-
науковий)  рівень вищої
освіти, доктор філософії

Рік підготовки:
2-й

Семестр
3-йЗагальна кількість 

годин – 90 Лекції
14 год.

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 4

Семінарські
14 год.

Самостійна робота
62 год.

Вид контролю:
Екзамен



         Мета курсу  –  формування  педагогічної  компетентності  науковця

дослідника  –  висококваліфікованого  фахівця;  розкрити  слухачам  аспірантури

цілісну  і  логічно-послідовну  систему  знань  про  теорію  і  практику  єдиного

всесвітньо-історичного  педагогічного  процесу,  розкрити  закономірності

становлення  та  розвитку  виховних  та  дидактичних  концепцій  в  історії

педагогіки, стимулювати професійне зростання майбутніх фахівців, формувати

в аспірантів прагнення пізнавати, шанувати і творчо реалізувати кращі надбання

педагогічної спадщини, актуалізувати позитивний історичний досвід в сучасних

умовах реформування вищої школи.

         Предметом курсу  є основні характеристики виховних та дидактичних

концепцій в історичному вимірі, нові освітні концепції в Україні та зарубіжних

країнах.

Головними завданнями курсу  є:

• поглиблення, розширення, інтеграція історико-педагогічних знань;

• розвиток  системи  навичок  з‘ясування  та  науково-грамотного

формулювання перспектив подальших досліджень у галузі історії педагогіки

• вивчення  сутності  провідних  дидактичних  та  виховних  концепцій  в

історичному вимірі;

• розширення  практичних  навичок  з  аналізу  і  оцінки  якості  освітнього

процесу за критеріями європейського освітнього простору;

• забезпечення  усвідомлення  аспірантами  причинно-наслідкових  зв’язків,

формування  здатності  до  виокремлення  суперечностей  і  закономірностей

виховних та дидактичних концепцій;

• формування  самостійного  історико-педагогічного мислення,  критичного

ставлення до педагогічної спадщини минулого;

• удосконалювати навички застосування методу ретроспективного аналізу

історико-педагогічних явищ і фактів;

•  розвивати  схильність  до  ведення  науково-дослідницької  та  пошуково-

аналітичної роботи;



• розширити науковий світогляд.;

•  виховання  в  аспірантів  особистих  якостей  майбутнього  педагога,

викладача; прагнення до самонавчання, самовдосконалення, самовиховання.

Інші завдання курсу:

методологічні: формування умінь і навичок аналізу педагогічних теорій;

методичні:  розвиток науково-педагогічного мислення, здатності до аналізу

педагогічних явищ і процесів;

пізнавальні:  цілісний  аналіз  теорії  і  практики  виховання  та  навчання  у

історичному розвиткові, аналіз історико-педагогічного процесу у його єдності і

різноманітності.

Основні вимоги до знань та умінь аспірантів:

знати:

• концепції та методологічні підходи у галузі педагогіки, історії педагогіки,

освітньої інноватики;

•  концепції  розвитку  «материнських»  і  «національних»  моделей  вищої

(університетської)  освіти,  розуміння  процесів  інтеграції,  глобалізації,

інформатизації в галузі вищої освіти на сучасному етапі;

•історію  виникнення  і  розвитку  найважливіших  педагогічних  концепцій

щодо виховання і освіти на різних історичних епохах;

уміти:

•визначати цілі авторських досліджень у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

на  основі  аналізу  філософсько-антропологічних  і  культурно-антропологічних

чинників;  здійснювати  пошук,  обробку,  аналіз  значного  обсягу  наукової

інформації з різних джерел;

•критично оцінювати існуючі системи освіти і програми виховання, досвід

професійних практик, представлених в історико-педагогічному дискурсі;

•застосовувати перевірені часом наукові положення представників світової

та  української  педагогічної  думки  у  наукових  дослідженнях  і  професійній

діяльності, сприяти їх популяризації в суспільстві;

•орієнтуватися  у  змісті  педагогічної  інноватики,  оцінювати  теоретичну  і



практичну  значущість  освітніх  нововведень,  використовувати  досягнення

педагогічної інноватики у власній науковій та педагогічній діяльності;

•оперувати  педагогічним  мисленням,  бути  здатним  до  аналітичного

осмислення педагогічної дійсності.

Аспіранти повинні володіти такими  компетентностями:

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФK4 Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-педагогічну
діяльність у закладах вищої освіти. 

ФК5.  Здатність  виявляти,  ставити  та  розв’язувати  дослідницькі  науково-при-
кладні завдання в сфері освіти, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних
досліджень.

ФК7 Здатність переосмислювати знання й досвід, представлені в історико-педа-
гогічному дискурсі, застосовувати їх у власному науково-педагогічному дослі-
дженні.

ФК8 Здатність до саморозвитку, професійного самовдосконалення, та ефектив-
ного самоменеджменту.

Програмні результати навчання

ПРН1 Критично осмислювати знання про концептуальні засади, цілі, завдання,
принципи  функціонування  освіти  в  Україні  та  світі,  для  розв’язання
дослідницьких і професійних завдань, комплексних та інноваційних проблем, у
тому числі в міждисциплінарних галузях. 
ПРН3 Аналізувати змістове забезпечення освітнього процесу в ЗВО, визначати
шляхи його модернізації, самостійно продукувати нові педагогічні ідеї.
ПРН4 Орієнтуватися у змісті педагогічної інноватики, оцінювати теоретичну і
практичну  значущість  освітніх  нововведень,  використовувати  досягнення
педагогічної інноватики у власній науковій та педагогічній діяльності.
ПРН9 Здійснювати  дослідження  та/або  провадити  інноваційну  діяльність  з
метою отримання нових знань та створення нових технологій  та  продуктів  у
сфері освіти та в ширших мультидисциплінарних контекстах.
ПРН10 Розробляти  програму  саморозвитку  та  самовдоcконалення,  обирати
ефективний  інструментарій  презентації  результатів  власної  професійної
діяльності, створювати власний професійний імідж.



ПРН12 Критично оцінювати існуючі  системи освіти, представлені в історико-
педагогічному  дискурсі;  застосовувати  перевірені  часом  наукові  положення
представників  світової  та  української  педагогічної  думки  у  наукових
дослідженнях і викладацькій діяльності.

Структурно курс поділений на 2 частини:

I – Виховні концепції в історичному вимірі.

ІІ – Концептуальні положення дидактики в історичному вимірі.



Програма навчальної дисципліни

Розділ І.  ВИХОВНІ КОНЦЕПЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ.

Тема 1.  Народна педагогіка,  як історична складова виховання в Україні.
Роль  українського  родинного  виховання.  Народна  педагогіка  –  основа
виховання.  Народна педагогіка про особливості виховання малої дитини, дітей
від 7 до 14 р., молоді. Ідеї виховання часів Київської Русі. Вивчення української
етнопедагогіки  як  етап  у  розвитку  теорії  виховання. Методологічні  засади
вивчення  проблеми.  Суть  понять  «народна  педагогіка»  та  «етнопедагогіка».
Джерельна  база  вивчення  етнопедагогіки.  Етнографія  як  основне  джерело
вивчення етнопедагогіки.

Тема 2.  Основні  виховні  концепції.  Прагматизм,
неопрагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, неотомізм,          монархічно-
релігійна концепція, концепція національно-демократичного виховання.

Розділ  ІІ.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ДИДАКТИКИ  В
ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ.

Тема  1. Класифікація  основних  дидактичних  концепцій.  Європейська
система  освіти.  Американська  система  освіти.  Радянська  система  освіти.
Японська  модель  освіти. Основні  дидактичні  концепції:  прагматизм,
неопрагматизм,  неопозитивізм,  екзистенціалізм,  неотомізм,  монархічно-
релігійна  концепція,  тоталітирно-класово-партійна  концепція,  концепція
національно-демократичного навчання,  традиційна,  педоцентристська,  сучасні
дидактичні концепції.

Тема 2. Дидактичні концепції  Й.-Ф. Гербарта і Дж. Дьюї.
Педоцентризм  Дж.  Дьюї.  Обґрунтування  Дж. Дьює  концепції  «повного  акту
мислення».  Традиційна  дидактична  концепція  Йоганна  Фрідріха  Гербарта.
Логіка навчання Й.-Ф. Гербарта.  Недоліки гербартської концепції навчання.

Тема 3. Програмована концепція навчання.
Головна  ідея  та  основні  поняття  концепції.  Навчальна  програма,  як  основне
поняття  концепції.  Лінійний  та  розгалужений  підходи  програмованого
навчання. Концепція  «теорія  поетапного  формування  розумових  дій»
П. Я. Гальперіна та Н. Ф. Тализіної. Алгоритм складання програми. Підходи до
програмованого  навчання.  Ідеї  концепції  Б. Скіннера,  Н. Краудера,
В. П. Беспалько, С. А. Буссаді.

Тема 4. Концепція поетапного формування розумових дій.



Концепція П. Я. Гальперіна, Н. Ф. Тализіної. Етапи формування розумових дій.
Вчення  про  перетворення  зовнішньої  предметної  діяльності  на  внутрішню
психічну діяльність. Цілеспрямоване формування мотивації навчання.

Тема 5. Проблемне, розвивальне та виховне навчання.
Освітні та виховні цілі концепції проблемного навчання. Перші ідеї проблемного навчання 
Дж. Дьюї – навчання через роблення, Дж. Бруннера – навчання через дослідження. 
Методологічні засади концепції. Концепція проблемного навчання В. Оконь, І. Я. Лернера, 
А. М. Матюшкіна,                     М. І. Махмутова, М. М. Скаткіна. Освітні та виховні цілі 
концепції розвивального навчання. Ідеї розвивального навчання Й. Г. Песталоцці,                 А.
Дістервега, К. Д. Ушинського, Л. С. Виготського. Експериментальне обґрунтування і 
подальший науковий розвиток концепції розвивального навчання у працях Л. В. Занкова, 
Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова,                       Н. О. Менчинської, І. С. Якиманської. 
Продовження ідеї розвивального навчання у концепції виховного навчання.

Тема 6. Концепція діалогу культур.
Завдання та методологічна основа концепції. Ідеї концепції В. Біблера,                 С. 
Курганова.

Тема 7. Класифікації сучасних дидактичних  концепцій.  Концепція освіти як державно-
відомчої організації. Концепція розвивальної освіти                (В. В. Давидов, В. В. Рубцов). 
Традиційна концепція навчання та виховання (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, 
Ч. Фінн). Раціоналістична концепція освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер) Європейська та 
Американська системи освіти. Феноменологічна концепція освіти (А. Маслоу, А. Комбс, 
К. Роджерс).Неінституціональна освіта (П. Гудман, І. Ілліч, Ж. Гудлед,                  Ф. Клейн, 
Дж. Холт, Л. Бернар).

Тема 8. Популярні європейські дидактичні концепції. «Атлантична концепція» (США, 
Великобританія, Ірландія, Канада).            «Континентальна концепція» (Нідерланди, 
Німеччина, Франція, Італія). «Північноєвропейська концепція» (Норвегія, Швеція, 
Фінляндія). Технократичні концепції в Західній Європі, США, Японії.Штайнер-школа. 
Вальдорфська школа. Продуктивні школи. Школа діалогу культур. Імовірнісна освіта. 
Вітагенне навчання з голографічним методом проекцій.

Тема 9. Інноваційні дидактичні концепції в Україні.
Освітні концепція «Азімут». Рекреаційна концепція. Освітня концепція «Довкілля».



3. Структура навчальної дисципліни

Назва теми Кількість годин
Всього Лекції семінарські

заняття
самостійн
а робота

Розділ І. ВИХОВНІ КОНЦЕПЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ.
Тема 1. Народна педагогіка, як 
історична складова виховання 
в Україні. Вивчення 
української етнопедагогіки як 
етап у розвитку теорії 
виховання

2 4

Тема 2. Основні виховні 
концепції:  прагматизм, 
неопрагматизм, неопозитивізм, 
екзистенціалізм, неотомізм.       

2 4

Тема  3.  Монархічно-релігійна
концепція,  концепція
національно-демократичного
виховання

2 2 6

Розділ  ІІ.  КОНЦЕПТУАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ДИДАКТИКИ  В
ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ.
Тема 1. Класифікація основних 
дидактичних концепцій.

1 5

Тема 2. Дидактичні концепції
Й.-Ф. Гербарта і Дж. Дьюї.

2 2 5

Тема  3.  Програмована
концепція навчання.

4 2 3

Тема 4.  Концепція  поетапного
формування розумових дій.

3 2 9

Тема 5.  Проблемне,
розвивальне  та  виховне
навчання.

3 2 9

Тема 6.  Концепція   діалогу
культур.

2

Тема 7. Класифікації сучасних 
дидактичних концепцій.

4 1 2 3

Тема 8. Популярні європейські 
дидактичні концепції .

4 1 2 5

Тема 9. Інноваційні дидактичні
концепції в Україні.  

4 3 9



ВСЬОГО 90 14 14 62

Теми семінарських занять

          Головна  мета  семінарських занять  –  вивчення основних положень

прогресивної  педагогіки  минулого  для  творчого  їх  використання  в  умовах

сучасної  школи.  Основою  підготовки  до  семінарських  занять  є  свідома

самостійна  робота  аспірантів  із  джерелами  з  історії  педагогіки,  історичними

документами та іншими джерелами.

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
Тема. Класифікація основних  дидактичних та виховних
концепцій.

3

2 Тема. Дидактичні концепції  Й.-Ф. Гербарта і Дж. Дьюї. 2
3

Тема. Програмована концепція навчання.
2

4
Тема.  Класифікації  сучасних  дидактичних  та  виховних
концепцій.

3

5
Тема.  Популярні  європейські  дидактичні  та  виховні
концепції.

        2

6
Тема.  Інноваційні  дидактичні  та  виховні  концепції  в
Україні.  

2

Всього
14

Методи навчання

В системі вивчення дисципліни  використовується комплекс методів на-

вчання: пояснювально-ілюстративний, спонукальний, інструктивнопрактичний,

репродуктивний,  діяльнісний,  проблемного  викладу,  евристичний,  дослід-

ницько-пошуковий.



За джерелом знань:  словесні:  розповідь,  пояснення, лекція,  бесіда, дис-

кусія;  наочні:  ілюстрація,  демонстрація;  практичні:  практичні  роботи,  само-

стійна робота аспірантів з різними джерелами інформації, складання доповідей,

повідомлень, презентацій, аналіз проблемних ситуацій.

Дистанційні  методи  навчання: телекомунікаційні  методи  (практичні

заняття, on-line консультації в режимі Zoom- конференцій та зустрічей у Google

Meet;  робота  у  Viber-групах);  самостійна  робота  з  використанням  інформа-

ційного контенту Moodle ЦДПУ.

Методи контролю

           Оцінювання знань студентів  з  дисципліни  здійснюється на  основі

результатів поточного та підсумкового контролю знань (іспиту) за 100-бальною

шкалою.  

           Поточний контроль знань студентів здійснюється за двома напрямками: I

—  контроль  навчально-творчої  діяльності,  систематичності  та  активності

роботи  на  семінарських  заняттях;  II—  контроль  за  виконанням  завдань  для

самостійного опрацювання.

          Підсумковий/Семестровий контроль проводиться у формі екзамену у

терміни,  передбачені  графіком  навчального  процесу.  Завданням  екзамену  є

перевірка  розуміння  аспірантом  програмного  матеріалу  в  цілому,  логіки  та

взаємозв’язків  між  розділами,  здатності  творчого  використання  накопичених

знань,  уміння  сформувати  своє  ставлення  до  певної  проблеми   навчальної

дисципліни  тощо.  В  умовах  реалізації  компетентністного  підходу  екзамен

оцінює  рівень  засвоєння  аспірантом  компетентностей,  що  передбачені

кваліфікаційними вимогами.

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти:

С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7=35 балів (кожна тема – 5 балів)
Науково-дослідне завдання (підготовка до друку статті у науковому фаховому
виданні України обсягом 0,5 д.а.) =20 балів
Творча робота = 5 балів
Завдання  творчої  роботи –  участь  у  науково-практичній  конференції  і  як



результат – опублікування тез.
С+НДЗ+ТР=60 балів
Екземен=40 балів
С+НДЗ+ТР+Е=100 балів

Критеріями оцінки усної відповіді на семінарських заняттях є:
повнота розкриття питання;
логіка викладання, культура мовлення;
емоційність та переконаність;
використання основної та додаткової літератури;
аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;

Максимальний бал оцінки рівня знань аспірантів з теми під час усного
опитування на семінарському занятті – 5 балів:

5  б.  - знання  аспіранта  є  глибокими,  міцними,  узагальненими,
системними;  аспірант  вміє  застосовувати  знання  творчо,  його  відповідь
характеризує вміння самостійно оцінювати різноманітні педагогічні ситуації,
явища, концепції та теорії,  виявляти й відстоювати особисту позицію; вдало
ілюструє теоретичні педагогічні положення;

4  б.  - аспірант  знає  ознаки  педагогічних  понять,  явищ,
закономірностей, усвідомлює зв’язки між ними, самостійно застосовує знання
в стандартних і нестандартних ситуаціях, вміє робити висновки, виправляти
допущені  помилки;  відповідь  повна,  правильна;  аспірант  інколи  допускає
незначні помилки у відповідях;

3 б.  - аспірант знає найсуттєвіші істотні ознаки педагогічних понять,
явищ,  закономірностей,  зв’язків  між  ними,  а  також  самостійно  застосовує
знання в стандартних ситуаціях, вміє робити висновки, виправляти допущені
помилки;  відповідь  повна,  правильна,  хоча  їй  бракує  власних  суджень;
аспірант  допускає  незначні  помилки  у  відповідях  і  під  час  виконання
практичних завдань;

2  б.  - відповідь  аспіранта  при  відтворенні  матеріалу  елементарна,
зумовлюється  початковими  уявленнями  про  предмет  вивчення.  Наведені
приклади  виховних  та  дидактичних  концепцій  не  отримують  достатньо
глибокого  педагогічного  аналізу,  що  свідчить  про  низький  рівень
сформованості дослідницьких умінь.

Максимальний  бал  оцінки  за  виконане  науково-дослідне  завдання  –
25 балів. Виконання науково-дослідного завдання має на меті розвиток навичок
професійного самовдосконалення.

При визначенні оцінки доцільно застосовувати наступні критерії:
актуальність  обраної  проблеми  дослідження,  належна  обґрунтованість
актуальності;
відповідність вимогам до структури наукової статті;
повнота розкриття проблеми;
логічність  викладу  матеріалу,  співвідношення  фактів  і  висновків,  чіткість
розкриття головної думки, переконливість висновків;



дотримання наукового стилю викладу матеріалу;
наявність правильних посилань на першоджерела;
достатня кількість літератури у списку, її відповідність текстовим посиланням.

Бали Критерії та показники оцінювання
20- 18балів Обрана  актуальна  для  сучасної  педагогічної  науки  і

практики  тема  дослідження.  Досить  переконливо
обґрунтована її актуальність.
Робота  відповідає  вимогам  до  структури  такого  роду
наукових праць.
Чітко  сформульовані  мета  і  завдання  статті.  Багата
джерельна база,  використані  різноманітні інформаційні
ресурси для опрацювання проблеми.
Виклад  матеріалу  логічний,  з  посиланнями  на
першоджерела. Висновки відповідають змісту роботи.
Аспірант дотримався вимог до наукового стилю викладу
матеріалу.

17-14 балів Обрана  актуальна  для  сучасної  педагогічної  науки  і
практики  тема  дослідження.  Досить  переконливо
обґрунтована її актуальність.
Робота  відповідає  вимогам  до  структури  такого  роду
наукових праць.
Чітко  сформульовані  мета  і  завдання роботи.  Належна
джерельна база,  використані  різноманітні інформаційні
ресурси для опрацювання проблеми.
Виклад  матеріалу  логічний,  з  посиланнями  на
першоджерела. Висновки відповідають змісту роботи.
Аспірант  не  завжди  дотримується  вимог  до  наукового
стилю викладу матеріалу.

13 – 10 балів Обрана  актуальна  для  сучасної  педагогічної  науки  і
практики  тема  дослідження.  Недостатньо  переконливо
обґрунтована її актуальність.
стаття  не  повністю  відповідає  вимогам  до  структури
такого роду студентських наукових праць.
Мета  і  завдання  роботи  частково  відповідають  темі
роботи.  Належна  джерельна  база,  використані
різноманітні  інформаційні  ресурси  для  опрацювання
проблеми.
Виклад матеріалу не завжди логічний, з посиланнями на
першоджерела.  Висновки  не  повністю  відповідають
змісту роботи.
Аспірант  часто  не  дотримується  вимог  до  наукового
стилю викладу матеріалу.



Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену
90 – 100 А відмінно  

82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АСПІРАНТІВ
За За За

Шкалою шкалою Національною Коментар
ECTS ВНЗ Шкалою

1 2 3 4
А 90-100 Відмінно Аспірант   продемонстрував

глибокі   всебічні,  систематичні
знання  навчального  матеріалу  з
дисципліни,  що  відповідають
сучасному  стану  розвитку
педагогічної науки;
творчо опрацював,  рекомендовані
програмою  наукові  та  навчально-
методичні  джерела;  виявив
розвинуті  навички  розуміння,
логічного та стислого трактування
питань, що є предметом розгляду;
сформулював   актуальні
проблеми, що стануть предметом
дослідження у подальшій науковій
та професійній діяльності.



В 82-89 дуже добре Аспірант  виявив  систематичні  та
глибокі  знання  навчального
матеріалу;  продемонстрував
уміння  вільно  виконувати
завдання, передбачені програмою;
засвоїв  широке  коло
рекомендованих  програмою
наукових  та  навчально-
методичних  джерел;  засвоїв
сутність  та  взаємозв’язок
актуальних проблем  у сфері наук
про  освіту  та  педагогіки,
можливості  їх  вирішення  в
подальшій  науковій і  професійній
діяльності.

С 74-81 Добре Аспірант  виявив  добрі  знання  з
дисципліни  при  виконанні
передбачених програмою завдань,
але допустив низку фактологічних
помилок; засвоїв основну наукову
та  навчальну  літературу,
рекомендовану  програмою;
здатний  до  самостійного
використання  та  поповнення
набутих  знань  у  процесі
подальшої  навчальної,  наукової
роботи та професійної діяльності.

D 64-75 Задовільно Аспірант  виявив  знання
навчального  матеріалу  з
дисципліни в обсязі, необхідному
для  подальшого  навчання  та
наукової  діяльності;  ознайомився
з  основною  літературою,
рекомендованою  програмою;
однак  допустив  значну  кількість
неточностей  у  відповідях  на
запитання.



Е 60-63 Достатньо Аспірант  виявив  знання
основного матеріалу з дисципліни
в  мінімальному  обсязі,
необхідному  для  майбутньої
наукової  діяльності;  ознайомився
з  основною  літературою,
рекомендованою  програмою;
допустив  значну  кількість
фактологічних  неточностей  та
концептуальних  помилок  у
відповідях  на  запитання,  однак
має  достатній  потенціал  для
самостійної робот

FX 0-59 незадовільно Аспірант  має  значні  прогалини в
знаннях  основного  навчального
матеріалу з дисципліни,  допускав
принципові  методологічні
помилки  при  виконанні
передбачених програмою завдань,
які  може  усунути  лише  під
керівництвом  та  за  допомогою
викладача.
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