
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Аналіз вокально-хорових творів 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=748 

Рік навчання: III Семестр:V,VI 

Викладач: Піхтар О. А. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Аналіз вокально-хорових творів» є вибірковою 

освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає 

можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для 

студента ця дисципліна стає обов’язковою і передбачає поглиблення знань 

аналізу вокально-хорової літератури, розвиток навичок уявного читання 

музичної фактури вокально-хорових творів, практичне спрямування методів і 

прийомів викладання тексту вокально-хорової партитури на фортепіано 

студентів. 

Мета: поглиблення знань аналізу вокально-хорової літератури, розвиток 

навичок уявного читання музичної фактури вокально-хорових творів, 

практичне спрямування методів і прийомів викладання тексту вокально-хорової 

партитури на фортепіано. 

Завдання курсу:  

- засвоєння основних закономірностей побудови вокально-хорових 

партитур; 

- поповнення репертуару для народного хору; 

- розширення об’єму теоретичних знань в галузі народнопісенної 

творчості, необхідних для работи з народним хором; 

- оволодіння навичками читання з листа та гри в транспорті вокально-

хорових творів; 
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- розвиток інтересу до обраної спеціалізації, виховання професійного 

хорового диригента.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка диригента-

хормейстера у мистецьких вищих навчальних закладах, практична робота 

диригента з народним хором, систематизація теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок аналізу вокально-хорових творів. 

 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид підсумкового 

контролю 

5 150 52 98 Іспит (5, 6 семестр) 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми, опис теми, 

завдання для самостійної 

роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

(бали) 

Тема 1. 1. Аналіз та 

читання вокально-хорових 

творів як навчальна 

дисципліна. партитура як 

особливий спосіб запису 

багатоголосного хорового 

твору. 

Сутність предмета «Аналіз 

вокально-хорових творів» 

та його завдання, значення 

у підготовці компетентних 

фахівців - майбутніх 

диригентів, керівників хору 

(ансамблю), навчально-

творчі завдання курсу, 

особливості добору 

навчального матеріалу. 

Ознайомитись з навчально-

методичною літературою.  

Визначити поняття «Хор» 

та його різновиди, поняття 

«Хорова партитура» та її 

призначення, різновиди 

хорових партитур, 

виникнення партитурного 

запису. Вивчити будову 

хорової партитури, 

принципи оформлення 

партитури, систему запису 

партитури і партитурних 

4 практичне Опрацювання навчальної 

літератури. 

Визначення основних 

термінів. 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



позначень (аколади), 

нотування голосів в 

партитурі, функції голосів 

у партитурі. Ознайомитись 

з загальними відомостями 

про ключі. Проаналізувати 

запис літературного тексту 

в хоровій партитурі, 

розстановку цезур в 

хоровій партитурі. 

Тема 1.2. Види партитур 

вокально-хорових творів. 

Хорова фактура як 

поєднання функціональних 

елементів. 

Ознайомитись з видами 

хорових партитур для хорів 

різного типу та виду. 

Проаналізувати хорові 

партитури для однорідного 

хору (однорядкові, 

дворядкові, трирядкові, 

чотирирядкові партитури, 

як виключення, 

п’ятирядкові, 

шестирядкові), особливості 

їхнього запису. Дослідити 

хорові партитури для 

мішаного хору (дворядкові, 

трирядкові, чотирирядкові 

партитури та 5-8рядкові), 

особливості запису.  

Ознайомитись з 

партитурним записом 

творів для неповних хорів, 

для хору з участю солістів, 

для хору з 

інструментальним 

супроводом, для двох і 

трьох хорових складів. 

Вивчити поняття фактури, 

типи фактур: монодичну, 

акордову, гомофонно-

гармонічну. З`ясувати 

поліфонічний тип фактури: 

підголоскову, імітаційну, 

контрастну поліфонію; 

особливості запису 

партитурних позначок, 

різновидів фактури в 

хорових партитурах 

поліфонічного складу. 

4 практичне Аналіз хорових партитур для 

однорідного хору. 

Читання з листа творів для 

мішаного хору. 

Ознайомлення з 

партитурним записом творів 

для неповних хорів, для хору 

з участю солістів, для хору з 

інструментальним 

супроводом, для двох і трьох 

хорових складів.  

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



Дізнатися мішаний тип 

фактури, фігурації, basso 

ostinato, педаль, 

дублювання повне та 

часткове, види фактури за 

способом виконання: 

вокальна, інструментальна, 

хорова тощо. 

Тема 1.3. Запис 

літературного тексту в 

хоровій партитурі. 

Партитурні позначення. 

Опрацювати принципи 

групування нот в 

залежності від 

літературного тексту, 

особливості запису. Ліги в 

хоровій музиці, їх 

значення. Вивчити запис 

літературного тексту (під 

або над нотним станом, по 

голосам), особливості 

запису в поліфонічних 

творах.  

Дослідити партитурні 

позначення характера 

звуковедення, позначення 

колористичних прийомів: 

глісандо, мурмурандо, 

шумових ефектів, 

тембральних барв тощо; 

темпові позначення; 

позначення динаміки в 

партитурі; позначення 

скорочень; позначення, 

притаманні народним 

пісням. Навчитися вірному 

прочитанню авторських 

позначень. 

4 практичне Аналіз особливості запису 

літературного тексту. 

Вивчення партитурних 

позначень: характера 

звуковедення, 

колористичних прийомів; 

темпові позначення; 

позначення динаміки в 

партитурі; позначення 

скорочень; позначення, 

притаманні народним пісням 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

   100 

Тема 1.4. Вокально-хоровий 

та виконавський аналіз 

хорової партитури. 

Методологічні принципи 

аналізу хорових партитур – 

від осмислення ідейно-

образного змісту, ознак 

художнього стилю та 

стилю композиторського 

письма, аналізу засобів 

музичної виразності та 

композиційних 

особливостей 

4 практичне Методологічні принципи 

аналізу хорових партитур. 

Комплексний аналіз 

запропонованої хорової 

партитури: історико-

стилістичний, музично-

теоретичний, вокально-

хоровий, виконавський 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

100 



літературного тексту до 

технології вокально-

хорової роботи та 

створення музично-

художнього образу. 

Комплексний аналіз 

хорової партитури: 

історико-стилістичний, 

музично-теоретичний, 

вокально-хоровий, 

виконавський. Самостійна 

робота над хоровою 

партитурою як процес 

самопідготовки та 

самовдосконалення 

професійної майстерності, 

що здійснюється на 

першому етапі 

моделювання. Порівняння 

вокально-хорового та 

виконавського аналізу 

хорових партитур. 

складання реферату); 

вирішення завдань 

Тема 1.5. Основи аналізу 

української народної пісні. 

Складові та основні позиції 

неформалізованого 

(прагматичного) та 

формалізованого 

(структурного) рівнів 

аналізу фольклорного 

твору. Охарактеризувати 

особливості комплексного 

аналізу української 

народної пісні. 

Послідовне визначення 

основних особливостей 

тексту і наспіву пісні. 

Аналіз тексту вокально-

хорового твору, 

складочислове визначення 

вірша, найпоширеніші 

засоби фольклорної 

поетики.  

Моделювання 

складоритмічної формули, 

будова строфи. Визначити 

особливості наспіву, вид 

багатоголосся. Форма 

народної пісні, ладо-

звукорядний устрій. Жанр 

народної пісні, 

регіональний стиль за 

6 практичне Комплексний аналіз 

української народної пісні. 

Моделювання 

складоритмічної формули, 

будова строфи, особливості 

наспіву, вид багатоголосся 

Аналіз форму народної пісні, 

ладо-звукорядний устрій. 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



музичними даними. 

Аналіз обробки української 

народної пісні як рівень 

композиторської 

майстерності (знання 

стильових особливостей 

народного співу, народної 

гармонії, виконавських 

можливостей, фактури, 

голосоведіння). 

Тема 2.1. Робота над 

партитурою. Основні 

закономірності та 

особливості читання 

вокально-хорових творів на 

фортепіано. 

Вивчити завдання 

виконання хорової 

партитури на фортепіано, 

метод послідовного 

відтворення різних голосів 

партитури для її 

рельєфного звучання, 

питання зручної 

аплікатури, різні 

аплікатурні принципи. 

Опрацювати педалізацію як 

художній засіб відтворення 

звучання хорової 

партитури, початковий 

етап розучування тексту 

без педалі, раціональне 

використання педалі. Вміти 

розподіляти нотний текст 

між правою і лівою руками 

як один із суттєвих 

моментів гри хорової 

партитури, розподіляти 

функції пальців. Дізнатися 

засоби спрощення хорових 

партитур при виконанні на 

фортепіано. 

Проаналізувати загальні 

ознаки художнього змісту 

музичного твору в процесі 

читання з аркуша, прийоми 

вироблення розспівності, 

«легатності» інтонування 

як основи хорового 

виконавства. Оволодіти 

навичками: одночасного 

читання партитури по 

4 практичне Аналізувати педалізацію як 

художній засіб відтворення 

звучання хорової партитури, 

початковий етап розучування 

тексту без педалі, 

раціональне використання 

педалі. 

Розподіл нотного тексту між 

правою і лівою руками як 

один із суттєвих моментів 

гри хорової партитури. 

Транспонування вокально-

хорових творів 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



вертикалі і горизонталі, 

читання літературного 

тексту, дотримання 

ритмічного виконання 

твору. Набуття навичок 

транспонування. 

Тема 2.2. Гра хорової 

партитури на фортепіано 

в умовах репетиційної 

роботи з хором. 

Види роботи над хоровою 

партитурою: ретельне 

вивчення, комплексний 

аналіз твору, читання з 

аркуша, слухання, спів 

партій, транспонування. 

Розширювати музичний 

кругозір шляхом 

ознайомлення з творами 

різних стилів і жанрів.  

Навички виконання хорової 

музики на фортепіано під 

час репетиції хору, імітації 

репетиційного процесу на 

заняттях з читання хорових 

партитур: грати партитури 

в спрощеному вигляді, 

поєднувати прийоми 

диригування і гри 

партитури на фортепіано. 

Засоби спрощення хорових 

партитур при виконанні на 

фортепіано. Навчитися 

чути рух кожного голосу і 

правильно відтворювати 

його звучання на 

інструменті під час 

репетиційного процесу. 

4 практичне Ознайомлення з творами 

різних стилів і жанрів. 

100 

10 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового 

контролю: 

Іспит Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

Тема 3.1. Особливості 

читання хорових партитур 

для однорідних складів. 

однорядкові, дворядкові, 

трирядкові, чотирирядкові 

партитури. 

Особливості побудови та 

запису хорових партитур 

для однорідних складів 

4 практичне Аналіз особливості побудови 

та запису хорових партитур 

для однорідних складів. 

Транспонування не складних 

творів. 

Аналіз хорового звучання 

партитури та окремих 

хорових партій для 

однорідних складів хору 

100 



(однорядкові, дворядкові, 

трирядкові, чотирирядкові 

партитури, як виключення, 

п’ятирядкові, 

шостирядкові), варіанти 

запису.Технічні прийоми 

гри на фортепіано хорових 

партитур без супроводу для 

 однорідних складів 

(виконання в однорідних 

хорах верхніх голосів – 

правою рукою, нижніх – 

лівою). Транспонування 

нескладних за фактурою 

хорових творів для 

однорідних складів на 

півтона вгору та вниз. 

Аналізи специфіки 

хорового звучання 

партитури та окремих 

хорових партій для 

однорідних складів хору. 

Розвиток та збагачення 

пам’яті, виховання 

художнього смаку. 

6 Самостійна  Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 

Тема 3.2. Особливості 

читання хорових партитур 

для мішаних складів. 

Дворядкові, трирядкові, 

чотирирядкові партитури. 

Особливості побудови та 

запису хорових партитур 

для мішаних складів, 

визначити типовий вид 

запису хорової партитури, 

варіанти розподілу голосів 

у хоровій партитурі. 

Роль правої і лівої руки в 

процесі відтворення 

звучання хорових партитур 

для мішаних хорів. 

Виконання в мішаних 

хорах правою рукою 

жіночих голосів, а лівою – 

чоловічих.  

Опрацювання відхилень, 

що пов’язані з 

особливостями хорової 

партитури (зокрема, 

перехрещення голосів).  

Практичні навички гри на 

фортепіано хорових 

4 практичне Аналіз особливості побудови 

та запису хорових партитур 

для мішаних складів, 

визначити типовий вид 

запису хорової партитури, 

варіанти розподілу голосів у 

хоровій партитурі. 

Виконання в мішаних хорах 

правою рукою жіночих 

голосів, а лівою – чоловічих. 

Засвоєння ефективних 

засобів розвитку техніки гри 

на фортепіано хорів для 

мішаного складу. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



партитур без супроводу для 

мішаних складів. Засвоїти 

ефективні засоби розвитку 

техніки гри на фортепіано 

хорів для мішаного складу. 

Тема 3.3. Особливості 

читання хорових партитур 

поліфонічного складу. 

Особливості запису 

партитурних позначок, 

різновидів фактури в 

хорових партитурах 

поліфонічного складу. 

Вірне прочитання 

авторських позначень. 

Виконати поліфонічні 

хорові партитури. 

Закономірності 

звуковидобування при 

читанні партитур 

поліфонічного складу. 

Навчитися виявляти 

основний голос і 

підголоски, вміння 

виділяти основні 

мелодично-контрастуючі 

лінії творів. Покази 

контрастів кількох 

самостійно розвинутих 

мелодичних ліній. Розподіл 

нотного тексту між правою 

і лівою руками як один із 

суттєвих моментів гри 

хорової партитури, 

розподіл функції пальців, 

прийом підкладання 

першого пальца для 

досягнення легато. Засоби 

спрощення хорових 

партитур під час гри на 

фортепіано. Різні варіанти 

при перехрещуванні 

голосів.  

Опрацювання 

поліфонічних типів 

фактури: підголоскову, 

імітаційну, контрастну 

поліфонію. Виклад кількох 

контрапунктових голосів у 

вигляді контрастного 

багатоголосся. Темброві 

відмінності, підсилення 

2 практичне Особливості запису 

партитурних позначок 

Розподіл нотного тексту між 

правою і лівою руками. 

Засоби спрощення хорових 

партитур під час гри на 

фортепіано. 

Опрацювання поліфонічних 

типів фактури. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 



регістрового контрасту – 

прийоми звуковидобування 

під час гри хорових 

партитур поліфонічного 

складу. Знати імітаційне 

багатоголосся. Вміння 

знаходити і відтворювати 

шляхом звуковидобування 

темброві відмінності 

контрастуючих фраз, 

епізодів, частин у 

партитурах імітаційного 

багатоголосся. Знати 

канонічні форми, подвійну 

імітацію у творах мішаного 

складу, ритмічну фігурацію 

в хорі 

Тема 3.4. Особливості 

читання хорових партитур 

народного багатоголосся, 

обробок народних пісень. 

Різновиди українського 

народного багатоголосся 

(гетерофонічне, 

підголосково-поліфонічне, 

гармонічне, мішане 

(проміжне). Особливості 

поетичного тексту і наспіву 

українських народних 

пісень. Слухання фонограм 

та відеозаписів з 

подальшим аналізом 

народних зразків, 

ознайомлення із 

збірниками фольклору, 

обробок народних пісень. 

Аналіз народної пісні та її 

обробки з програми з 

«Фаху», «Хорового класу», 

«Диригентсько-хорового 

практикуму». Прослухати, 

подивитися відеозаписи 

цих пісень. Читання з 

аркуша однорядкових та 

дворядкових записів 

партитур народного 

багатоголосся, обробок 

народних пісень для хору 

або ансамблю без 

попереднього розучування. 

4 практичне Слухання фонограм та 

відеозаписів з подальшим 

аналізом народних зразків, 

ознайомлення із збірниками 

фольклору, обробок 

народних пісень. 

Аналіз народної пісні та її 

обробки з програми з 

«Фаху», «Хорового класу», 

«Методики роботи з 

народним хором». 

Читання з аркуша. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 

Тема 4.1. Особливості 

читання хорових партитур 

4 практичне Аналіз партитур різних 

видів. 

100 



для хору із солістом та з 

інструментальним 

супроводом. 

Партитура творів для 

двох і трьох хорових 

складів. 

Партитурний запис 

хорових творів за участю 

солістів. Проаналізувати 

висотний принцип запису 

солюючої групи.  

Партитурний запис 

хорових творів з 

інструментальним 

супроводом. Різновиди 

супроводу: супровід 

фортепіано, хорові твори у 

супроводі 

інструментальних 

ансамблів різних складів 

(розміщення 

інструментального 

супроводу під хоровими 

партіями), запис партитур 

хорових творів у супроводі 

симфонічного 

оркестру(запис хору над 

групою струнних 

інструментів), у супроводі 

оркестру народних 

інструментів.  

Оперні хори, особливості 

гри на фортепіано клавірів 

оперних сцен. Опрацювати 

партитурний запис творів 

для двох- і трьоххорних 

складів в ораторіях, месах, 

кантатах, реквіємах, 

оперній літературі. 

Ознайомитись з 

оригінальними творами для 

двох мішаних хорів 

(С.Танєєв «По горам две 

хмурых тучи»), для двох 

однорідних хорів (С.Танєєв 

«Увидал из-за тучи утес»). 

Аналіз партитур із різним 

видом супроводу. 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

100 

Тема 4.2. Читання хорових 

партитур різних епох. 

Ключові позначення 

хорових партій. 

Ознайомлення з хоровою 

літературою різних епох, 

4 практичне Читання хорових партитур 

різних типів, жанрів, стилів. 

Виконання аналізу ключів у 

різних позначеннях. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

100 



особливостями 

старовинного партитурного 

запису, ключами в 

старовинних партитурах: 

сопрановий, меццо-

сопрановий, альтовий, 

теноровий, баритоновий, 

басовий.  

Ключі системи «до» 

(сопрановий, меццо-

сопрановий, альтовий, 

теноровий, баритоновий), 

визначити особливості 

читання хорових партій в 

системі ключа «до». 

Проаналізувати ключі 

системи «фа» 

(баритоновий, басовий, 

басопрофундовий), ключі 

системи «соль» 

(старофранцузский, 

скрипковий).  

Особливості викладу в 

вокальній та хоровій 

практиці партії тенора (у 

скрипковому ключі на 

окремому нотному рядку), 

її прочитання у партитурі. 

Застосування альтового і 

тенорового ключів в 

оркестровій практиці.  

Партитури старовинних 

майстрів: Палестрини, 

Гіббона, Орландо Лассо, 

Люллі, Баха, Генделя. 

Знання ключів як спосіб 

транспонування та 

орієнтації в області 

хорових партитур. 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); 

вирішення завдань 

    

 60  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового 

контролю: 

Іспит Форма 

контролю 

Практичне завдання 75 

   Загальний підсумок 100 

 

 

 

 

 

 

 

Технічне і програмне забезпечення 



 

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, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Аналіз вокально-хорових творів» передбачає 

роботу в колективі.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за 

погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час 

консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. Усі 

письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту 

із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

 

  



Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, доповідь з 

презентацією за тематикою самостійного 

вивчення дисципліни, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання, участь у діловій 

грі та ін. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Контрольна робота 2.  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Іспит 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 балів 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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