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Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Практикум з музично-виконавської діяльності: у т.ч. 

творчий колектив (народний хор), вокально-хорова техніка, читання вокально-

хорових партитур» 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 

спрямована на засвоєння та закріплення студентами теоретичних основ 

хорового виконавства, закономірностей практичної роботи над вокально-

хоровою технікою, компонентами хорової звучності, опанування 

методологічних принципів роботи над хоровою партитурою, методів роботи з 

народним хоровим колективом. 

Мета: засвоєння та закріплення теоретичних основ хорового виконавства, 

закономірностей практичної роботи над вокально-хоровою технікою, 

компонентами хорової звучності, опанування методологічних принципів 

роботи над хоровою партитурою, методів роботи з народним хоровим 

колективом. 

Завдання курсу:  

- виховання основоположних принципів роботи над хоровими творами;  

- опанування художнього, композиторського і виконавського стилів;  
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- виявлення системи взаємодії диригента з виконавцями; 

- виховання комунікативних процесів; 

- засвоєння нових тенденцій в сучасній народній хоровій музиці. 

Предметом є  вивчення є науково-теоретичний фундамент практичних основ 

професії полягає у розумінні специфіки виконавського мистецтва та музично-

хорового виконавства,  сутність процесів мистецько-художньої діяльності. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 150 78 72 Залік (7,8 

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. Практичні основи 

формування хормейстера. 

Організація репетиційного процесу. 

Вивчення нотного і поетичного 

тексту з хоровими партіями. 

Методична підготовка диригента до 

роботи з хором. Необхідність 

володіння музично-теоретичними 

дисциплінами (елементарна теорія 

музики, сольфеджіо, гармонія, 

аналіз музичних творів), 

практичними уміннями і навичками. 

Знання природи співочого голосу, 

звукоутворення, виконавські 

можливості хорових партій Робота 

над хоровою партитурою як процесу 

самопідготовки до роботи з хором. 

Умови вивчення нотного і 

поетичного тексту хорового твору, 

дотримання точного виконання 

заданого темпоритму, чітка вимова 

слів, контроль відповідної динаміки 

звучання хорової партії. Контроль 

якості звучання партії, відтворення 

текстів, характеру звука і 

злагодженості звучання унісону. 

6 практичне Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату); вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.2.  Робота над тембральним, 

динамічним ансамблями. 

Інтонування діатонічних і 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 



хроматичних півтонів, мажорних 

та мінорних ладів. 

Тембральний ансамбль як елемент 

хорової звучності. Вирівнювання 

тембрів в межах колористичної 

необхідності у поєднанні з 

чоловічою групою хору, що 

диктується вимогами інтерпретації 

твору. Важливість роботи над 

динамічним ансамблем у поєднанні 

з іншими елементами хорової 

звучності.  

Методи роботи над мелодичним та 

гармонічним строєм. Залежність 

строю від ладотональних структур 

хорового твору: особливості строю в 

мажорі, мінорі, ладах народної 

музики. Закономірності інтонування 

різних інтервалів у висхідному та 

низхідному русі. Інтонування 

діатонічних та хроматичних 

півтонів, акордів та їх обернень. 

Точність звуковисотного 

інтонування кожної партії окремо і 

визначення чистоти строю в 

інтервалах і акордах. 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

   100 

Тема 1.3. Тактування особливих 
видів ритмічного поділу. Робота 
над творами з перемінним  
розміром. Удосконалення дикційно-
артикуляційної техніки. 
Розучування твору з перемінним 
розміром. Вдосконалення 
мануальної техніки. Робота над 
диференціацією рук. Дроблення 
головних метричних одиниць. 
Особливі види ритмічного поділу: 
дроблення тривалостей на довільну 
кількість рівних частин, які не 
збігаються з основним їх поділом 
(дуолі, тріолі, квартолі, квінтолі, 
секстолі та т.ін.). Способи 
тактування. Поняття про вокально-
хорову дикцію (дикційний 
ансамбль).  
Способи та прийоми вдосконалення 
вокально-хорової техніки (дикції, 
артикуляції та техніки виконання 
штрихів). Силабо-тонічна система 
віршобудови (основні розміри), 
тонічна віршобудова, рима, характер 
вимови тексту у співі-розспіві, 
декламація, вокалізація, що 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Тактування. 

Робота над дикційно-

артикуляційною 

технікою. 

100 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 



використовується у хоровій 
практиці. Контроль над вимовою 
приголосних із наступним 
«народним» формуванням голосних 
(і, е, а, о, у). 

Тема 1.4. Робота над засобами 
музичної виразності. Показ 
динамічних відтінків в процесі 
диригування. Штрих staccato. 
Робота над твором для однорідного 
хору. 
Методологічні принципи та способи 
удосконалення вокально-технічної 
виразності. Динаміка як  
найважливіший засіб виразного 
виконання в розкритті емоційного 
змісту твору. Обсяг та  
інтенсивність диригентських жестів 
у показі динамічних відтінків 
музичного твору. Прийоми показу 
змінних динамічних відтінків з 
урахуванням напрямку руху 
диригентського жесту. Висотне 
положення жесту, диригентська 
площина, діапазон диригентського 
жесту як важливі фактори показу 
змінних динамічних відтінків.  
Штрих staccato як форма 
звуковедення. Специфіка вимови 
голосних і приголосних при співі на 
staccato. Однорідний хор та 
особливості роботи (жіночим або 
чоловічим складом).Практична 
робота з окремими голосами, 
партіями, групами хору. Визначення 
якості звучання партій, точність 
звуковисотного інтонування кожної 
партії зокрема і визначення чистоти 
строю в інтервалах і акордах. 

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Штрихи. 

100 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.5. Використання слухово-

м'язового методу в 

диригуванні хором. Робота над 

діалектами в текстах. Показ 

прийомів мелізматики в народному 

хорі. 

Поняття слухово-м'язового методу: 

передача слухових імпульсів через 

м'язову напругу в диригентських 

жестах, градуювання м'язової енергії 

у відповідності з характером музики 

і своїм власним станом, передача 

вольової напруги і чуттєво-

емоційного стану диригента у 

відповідний виразний "інтонуючий" 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

Використання слухово-

м'язового методу в 

диригуванні хором. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



пластичний жест. 

Удосконалення діалектів та їх вимов 

в народнопісенному виконавстві. 

Різновиди діалектної вимови: 

місцеві (зміна редукції окремих 

голосних в українській мові), 

регіональні (крайові) і мова окремих 

етнічних груп українців, яка може 

характеризуватися складним 

звукоутворенням і фонетичними 

особливостями. Удосконалення 

методів мелізматики, її широке 

застосування. Робота над форшлаги, 

гліссандо, огласовки, тощо. 

Художньо витончена техніка 

виконання мелізматики. Тісний 

зв'язок виконання прийомів 

мелізматики з художнім 

інтонуванням поетичного тексту. 
Тема 2.1.Особливості техніки 

диригування при ланцюговому 

диханні. Робота над творами з 

супроводом фортепіано. 

Дотримання ланцюгового 

(безперервного) дихання в хоровому 

співі. Техніка диригування - 

безперервне плавне тактування без 

активних замахів на кожну долю 

такту (окрім першої долі), 

застосування пластичного жесту. 

Опрацювання хорової фактури та 

акомпанементу як єдиної органічної 

музичної тканини. Відпрацювання 

динамічної збалансованості 

супроводу та хорового звучання, 

виявлення головного тематичного 

матеріалу. Вдосконалення основних 

компонентів хорової звучності таких 

як штрих та дихання в умовах 

інструментального супроводу. 

Робота над метроритмічним 

ансамблем між хором та 

акомпанементом. Робота над 

вмінням відчувати динамічну 

збалансованість фортепіанного та 

хорового звучання, охоплюючи в 

цілому хорову та інструментальну 

фактури як єдину органічну музичну 

тканину. Пояснення і опрацювання 

технології виявлення основного 

тематичного матеріалу в 

поліфонічних та мішаних фактурах. 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Техніка диригування. 

Ланцюгове дихання. 

100 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



 
Тема 2.2. Моторика і художнє 

перевтілення диригента хору в 

творчому процесі. 

Заключний етап роботи з хором та 
художньо-виконавське перевтілення 
диригента. 
Моторика (активний внутрішній 
стан диригента) - вияв внутрішніх 
імпульсів виконавця. Моторика - 
природна даність, що стимулюється 
в процесі роботи хормейстера. 
Художні перевтілення диригента 
хору - результат чуттєво-емоційних 
реакцій в процесі сприйняття 
характеру музики, що відповідно 
впливає на виконавців-хористів. 
Чуттєво-емоційне відображення 
музики – як виражальний комплекс 
диригента (інтонування голосом, 
інтонаційна виразність 
диригентських жестів, вираз очей, 
міміка тощо). 
Питання інтерпретації в роботі з 
хором: визначення темпу твору і 
його змін, використання динамічних 
відтінків, штрихи, нюансування і 
мелізматика, цезури, фермати, 
філірування звука, використання 
палітри тембрів, характер звука, 
атаки звука, вокальне дихання, 
відображення музичної форми в 
процесі виконання твору. 

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

100 

4 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.3. Принципи інтонування 

хорової вертикалі у народному 

багатоголоссі. 

Стильові особливості виконання і 

традиційні хорові прийоми 

сучасного народного хорового 

виконавства. Специфіка роботи над 

інтонуванням в українському 

народному хорі. Робота над 

співацьким звуком (сили звучання, 

гнучкості, тембрової яскравості, 

розширення діапазону, виразної 

вокально-хорової дикції, 

артикуляції). Подолання вокальних 

труднощів, пов’язаних із 

збільшенням або зменшенням 

теситурних, регістрових та 

динамічних умов. Мистецтво 

імпровізації як характерний прийом 

вільного розспівування основної 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Інтонування. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



мелодії і підголоска пісні та 

збагачення його варіантів. 

Синкретичність як важлива стильова 

ознака сучасного народно-хорового 

виконавства. 

Тема 2.4. Розспівування та 
настроювання хору. 
Розспівка та настройка хору як 
елемент послідовної практичної 
методики роботи диригента з хором 
направленої на досягнення якісної 
характеристики співацького звука 
(сили звучання, гнучкості, тембрової 
яскравості; згладження регістрів, 
розширення діапазону; виразної 
вокально - хорової дикції,  

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Ланцюгове дихання. 

Розспівування. 

Настроювання хору. 

100 

4 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: Залік Форма 

контролю 

Тести 25 

   Практичне завдання 50 

   Загальний підсумок 100 

Тема 3.1.Музично-хорова 
інтерпретація 
Виконання хорового твору - синтез 
музично-виразного та 
інтерпретаційного розуміння змісту 
виконавцями, закладеного у хоровій 
партитурі. Музична інтерпретація як 
художнє мислення диригента та 
виконавців в цілому, як процес 
звукової реалізації  нотного тексту 
та надання сенсу музичним образам. 
Залежність інтерпретації від ідейно-
образного задуму, естетичних 
принципів школи чи напряму, до 
яких належить виконавець, його 
індивідуальних виконавських 
особливостей. 
Питання інтерпретації в роботі з 
хором: визначення темпу твору і 
його змін, використання динамічних 
відтінків, штрихи, нюансування і 
мелізматика, цезури, фермати, 
філірування звука, використання 
палітри тембрів, характер звука, 
атаки звука, вокальне дихання, 
відображення музичної форми в 
процесі виконання твору. 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Тема 3.2. Обробка народної пісні як  

особливий жанр хорової творчості 

Культурно-історичні витоки 

українського народного хорового  

виконавства. Зародження і розвиток 

народного багатоголосся та  

етнорегіональних пісенно-

виконавських традицій. Взаємодія 

фольклорних жанрів, традиції 

гуртового співу і природного 

локального середовища. Основні 

риси обробок народних пісень. 

Обробка як інтерпретація 

композитором першоджерела – 

народної пісні. Методика аналізу 

обробки народної пісні. Жанрово-

типологічні та регіональні 

особливості. Гармонізація або 

розгорнута обробка (куплетно-

варіаційна, баладна форма). 

Становлення принципів обробки і 

сценічної інтерпретації, 

фольклорних джерел та 

формуванням на цій основі 

репертуару і виконавської 

стилістики. 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Обробка народної пісні. 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 3.3. Концертно-виконавська 
діяльність хорового колективу 

Підготовка хору до концертних 

виступів. Визначення послідовності 

виконання творів з урахуванням 

тематики, характеру, ідейно- 

образного змісту. Використання 

тембральної драматургії в роботі з 

народним хором, її зв’язок з 

художнім інтонуванням. Генеральна 

репетиція та її особливості.  

Підготовка реклами концерту як 

культурно-мистецького заходу 

(афіші, програмки, висвітлення 

через засоби масової інформації). 

Апробація сцени та її атрибутів 

(акустичні умови, станки, рояль, 

пюпітр, світло). Здійснення 

контролю за сценічним виглядом 

колективу та наявності хорових 

партитур, створення психологічного 

настрою та акумулювання творчого 

потенціалу в колективі. Розспівка та 

настройка хору. Вихід на сцену у 

визначеному порядку: хор, 

концертмейстер, солісти, диригент. 

8 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

Репетиції. 

Концертна діяльність. 

100 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Задавання тону та нормативна 

настройка хору як «інструменту». 

Тональний план концертної 

програми. Етика диригента на сцені. 

Тема 3.4. Методика засвоєння 

сучасної музичної мови в хоровому  
колективі. 

Сучасне хорове мистецтво.  

Взаємопроникнення жанрів, 

прийомів, театралізація виконавства. 

Особливості вокальних прийомів у 

сучасному хоровому письмі. 

З’єднання вокальної виконавської і 

акторської майстерності, 

наближення сучасної хорової 

музики до інших видів мистецтва. 

Нові завдання мовної декламації. 

Необхідність швидкої слухової 

орієнтації, вміння раптово 

переключати вокальний апарат – 

резонатори, тембри, 

регістри,дихання. Способи роботи 

над зображальними моментами, 

імітування звуків, наслідуванням 

музичним інструментам, 

перекличками, говором, вигуками. 

Прийом глісандування (зв'язок з 

фольклорною вокальною традицією) 

з різною зміною регістру. Прийоми 

сонористики, кластерів, алеаторики. 

6 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання. 

100 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 60  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Тести 25 

   Практичне завдання 50 

   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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11. Медынь Я. К. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. : 

учеб. пособие / Я. Г. Медынь. – М. : Музыка, 1978. – 132 с. 

12. Петрушенко С. О. Формування технічних навичок в класі хорового 

диригування / С. О. Петрушенко, Г. Г. Васильєва. – Миколаїв, 1998. - 48 

с. 



13. Поляков О. И. Язык дирижирования / О. И. Поляков. – К. : Музична 

Україна, 1987. – 93 с. 

14. Романовский Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. – М. : Музыка, 

2005. – 230 с. 

15. Сенченко Л. Формування хорового мислення диригента / Л. Сенченко. – 

Рівне: РДІК «Ліста», 1998. – 128 с.  

16. Сивизьянов А. С. Проблема мышечной свободы дирижера хора. / 

А. С. Сивизьянов. – Москва : Музыка, 1983. – 55 с. 

17. Соколов В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов. – Москва : Музыка, 1983. – 

190 с.  

18. Стулова Г. Хоровой класс / Г. Стулова. – Москва, 1988. – 126 с. 

19. Шамина Л. В. Работа с самодеятельным хоровым колективом / Л. В. 

Шамина. – Москва, 1988. – 165 с. 

20. Юцевич Ю. Є. Музика : словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. Безбородова Л. А. Теория и методика музыкального образования 

[Електронний ресурс] : учебное пособие / Л. А. Безбородова. – Режим 

доступу : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463749&razdel=151. – 

Назва з екрана. 

2. Вахняк Є. Хорове аранжування [Електронний ресурс] : підручник / Є. 

Вахняк. – Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/3052986/. – Назва 

з екрана. 

3. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Живов. – Режим доступа : 

https://rucont.ru/efd/639063. – Назва з екрана. 

4. Колесса М. Основи техніки диригування [Електронний ресурс] / М. 

Колесса. – 

Режим доступу : https://chtyvo.org.ua/authors/Kolessa_Mykola/Osnovy_tek

hniky_dyryhuvannia/. – Назва з екрана. 

5. Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу [Електронний ресурс] : 

хрестоматія / Н. С. Можайкіна. – Режим доступу : http://lira-

k.com.ua/preview/12214.pdf. – Назва з екрана. 

6. Пухальський Т. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін: хід і 

результати експерименту [Електронний ресурс] / Т. Пухальський. – 

Режим доступу : http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/12_Pukhalskyi_118-

129.pdf. – Назва з екрана. 

7. Шпачинський О. А. Мистецтво хорового аранжування для народного 

хору [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. А. Шпачинський. 

– Режим доступу : http://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=213. – Назва 

з екрана. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Практикум з музично-виконавської діяльності: у т.ч. 

творчий колектив (народний хор), вокально-хорова техніка, читання вокально-

хорових партитур» 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 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 в 

експрес-опитуванні, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

виконання самостійної роботи, 

обговорення ситуаційного завдання. 

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 
Залік 

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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