
 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  
Галузь знань, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

 

01 Освіта / Педагогіка 

 

 

  

Нормативна 

 

Спеціальність  

 

014 Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

 

 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
8-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента-3 

Рівень вищої освіти:  

 

бакалавр 

 

 18 год.  

Практичні, семінарські 

14 год. . 

Лабораторні 

- 

 
 - 

Самостійна робота 

58 год.  

Вид контролю: екзамен  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35,5% / 64,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 

     Мета курсу: забезпечити базову теоретико-літературознавчу підготовку 

студентів до майбутньої фахової роботи.   

     Завдання навчальної дисципліни 

Методичні: 

- узагальнення, систематизація, поглиблення теоретичних знань, набутих 

студентами у процесі вивчення літературознавчих дисциплін; 

- удосконалення навичок самостійної роботи, вміння опрацьовувати 

інформаційні джерела. 

Пізнавальні: 

-  розширення уявлень про ґенезу та історію розвитку літературно-естетичної 

думки; 

- з’ясування основних понять теорії літератури, теоретичних позицій різних 

літературознавчих шкіл та окремих видатних науковців; 

- ознайомлення з найновішими досягненнями й актуальними проблемами 

теорії літератури. 

Практичні: 

- вироблення у студентів звички до критичного мислення, вміння 

аргументовано і коректно дискутувати; 

-   удосконалення навичок застосування сучасних літературознавчих методів;  

- закріплення вміння фахово аналізувати явища художньої творчості, 

визначати місце і значення доробку письменника в контексті історико-

літературного розвитку. 

 

У результаті вивчення дисципліни студенство оволодіває такими 

компетентностями: 

 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  



 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та 

історії української мови й літератури в загальноосвітніх навчальних 

закладах, практиці навчання української мови й літератури 

 Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі 

світового (від давнини до сучасності), уміння використовувати 

здобутки українського письменства для формування національної 

свідомості, культурного кругогляду учнів, їхньої моралі, ціннісних 

орієнтацій у сучасному суспільстві. 

 Здатність критично осмислювати нові художні тенденції, 

використовувати фахові знання з літератури, уміння й навички в галузі 

загального і порівняльного літературознавства для аналізу 

літературного процесу. 

 Здатність виконувати власне дослідження (проект), узагальнювати й 

оприлюднювати результати діяльності з розроблення актуальної 

проблеми (у фахових виданнях, виступах тощо); застосовувати 

елементи теоретичного й експериментального дослідження в 

професійній діяльності. 

 

Програмні результати навчання 

     

 Знає провідні тенденції розвитку літературного процесу в Україні, 

специфіку його перебігу в культурному контексті, зміст естетичних 

теорій, методів, напрямів, течій, стилів, жанрів; твори української 

класики й сучасності у взаємозв’язках зі світовою літературою й 

культурою.          

 Має творчо-критичне мислення, творчо використовує різні теорії й 

досвід (український, закордонний) у процесі вирішення соціальних і 

професійних завдань. 

    



 Уміє працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами 

(зокрема цифровими), знаходити, обробляти, систематизувати й 

застосовувати в професійній діяльності сучасну наукову інформацію, 

бібліографію, комп’ютерні технології.  

 Володіє різними видами аналізу художнього твору, визначає його 

жанрово-стильову своєрідність, місце в літературному процесі, 

традиції та новаторство, зв’язок твору із фольклором, міфологією, 

релігією, філософією, значення для національної культури. 

 Розрізняє епохи (періоди), напрями, течії, жанри, стилі української 

літератури за їх сутнісними характеристиками й на тлі світового 

письменства. Використовує гуманістичний потенціал української 

літератури для формування духовного світу юного покоління громадян 

України. 

     

 Ефективно спілкується в колективі, науково-навчальній, соціально-

культурній та офіційно-ділових сферах; виступає перед аудиторією, 

бере участь у дискусіях, обстоює власну думку (позицію), 

дотримується культури поведінки й мовленнєвого спілкування. 

 Навчається впродовж життя і вдосконалює з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання кваліфікацію.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Генеза й основні етапи розвитку теорії літератури 

 Вступ. Предмет, мета і завдання дисципліни «Теорія літератури». 

Джерела, за якими вона вивчається. 

Літературознавство як наука. Сутність і структура літературознавства, 

зв'язки його з іншими науками.  

Формування і розвиток теоретико-літературної думки від 

античності до кінця ХVІІІ ст. Роль античної естетики у зародженні 

теоретико-літературних понять. Значення «Поетики» Аристотеля та 

«Послання до Пізонів» («Науки поезії»)  Квінта Горація Флакка.  

Проблеми художньої творчості в епоху Середньовіччя. Християнська 

екзегетика. Естетичні ідеї  Августина Блаженного Аврелія, Фоми 

Аквінського, Вільяма Оккама та ін. 

Ренесансні ідеї у працях «Про народну мову» Данте Аліг’єрі, «Апологія 

поезії» Джованні Боккаччо, «Трактат про живопис» Леонардо да Вінчі. 

Навчальні книги з поетики Ю. Скалігера. Я. Понтана, О. Донаті та ін. 

Поетика бароко в інтерпретації Лоренцо Верніні, Франческо Патриці та 

ін. Естетичні норми класицизму в трактаті  «Мистецтво поетичне» Николя 

Буало-Депрео. 

Розвиток теорії літератури в Україні в ХІ – ХVІІІ ст. Зародження 

теоретико-літературної думки в Україні. Давні українські поетики і 

риторики. «Поетики» Феофана Прокоповича і Митрофана Довгалевського. 

Теорія шкільної поезії та драматургії. Вчення про ритміко-метричну 

структуру віршованих творів і стилістична теорія київських професорів 

ХVІІ- ХVІІІ ст. Питання стилів бароко і класицизму в давньоукраїнських 

поетиках. 

Утвердження теорії літератури як самостійної наукової 

дисципліни. Просвітительські тенденції у трактатах «Парадокс про актора» 

Дені Дідро. «Лаокоон, або Про межі живопису і поезії» та «Гамбурзька 



драматургія» Готгольда Ефраїма Лессінга. Преромантичні ідеї у працях 

Йоганна Готфрида Гердера та Йоганна Йоахіма Вінкельмана. Естетичні 

дискурси Фрідріха Шіллера та класиків німецької ідеалістичної філософії 

Фрідріха Шлегеля, Іммануїла Канта, Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 

Основні напрями, методи і школи літературознавства ХІХ-ХХІ ст. 

Міфологічна школа. Культурно-історична школа. Літературна 

герменевтика. Феноменологія. Формалізм і неоформалізм. Структуралізм і 

семіотика. Постсруктуралізм. Психологічна школа і психоаналіз. 

Неоміфологічний напрям. Гендерні студії. Компаративістика. 

Постколоніальна теорія і критика. Розробка теоретичних засад романтизму, 

реалізму, модернізму і постмодернізму. 

Змістовий модуль 2. Структурно-поетикальні та функціональні 

особливості художньої літератури. 

        Література як вид мистецтва. Художня специфіка літератури. 

Література та інші види мистецтва. Сприймання художнього твору. 

Художній образ у літературі. 

Жанрова система літератури. Сутність і ґенеза літературних родів. 

Міжродові форми. Літературні жанри, їх різновиди та модифікації. 

Поетика художнього твору. Формозміст як єдність. Тема і мотив. 

Фабула і сюжет. Композиція і хронотоп літературного твору. 

Художня мова літератури. Розмовна, літературна і художня мова. 

Переносне значення слова (тропіка). Художня стилістика (риторика). Звукова 

організація мови (фоніка).  

Літературний стиль. Співвідношення понять «літературний стиль», 

«метод», «стильова формація», «течія», «напрям».Типологія літературних 

стилів. Індивідуальний стиль письменника.  

Основи віршування. Походження віршування. Системи віршування. 

Римування. Строфа та її види. Нетрадиційні форми у поезії. 

Літературна творчість і літературний процес. Концепти творчості. 

Літературний процес, закономірності та внутрішні фактори його розвитку. 



 

 

 

4. 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 

Змістовий модуль 1. Генеза й основні етапи розвитку теорії літератури  

 Вступ  

 Літературознавство 

як наука 

2 2           

Формування і розвиток 

теоретико-літературної 

думки від античності 

до кінця ХVІІІ ст.. 

4 2 2          

Розвиток теорії 

літератури в Україні в 

 ХІ - ХVІІІ ст. 
Зародження теоретико-

літературної думки в 

Україні. Давні 

українські поетики і 

риторики. «Поетики» 

Феофана Прокоповича і 

Митрофана 

Довгалевського. Теорія 

шкільної поезії та 

драматургії. Вчення 

про ритміко-метричну 

структуру віршованих 

творів і стилістична 

теорія київських 

професорів ХVІІ- ХVІІІ 

ст. Питання стилів 

бароко і класицизму в 

давньоукраїнських 

поетиках. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

4 

     

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

4 

      

Утвердження теорії 

літератури як 

самостійної наукової 

дисципліни 

4 2 2          

Основні напрями, 

методи і школи 

теоретичного 

літературознавства 

ХІХ-ХХІ ст.  

8 4 2          

Компаративістика 8     8       



Постколоніальна 

критика  

7     7       

Разом за змістовим 

модулем 

45 10 6   29       

Змістовий модуль 2. Структурно-поетикальні та функціональні особливості 

літератури 

Література як вид 

мистецтва.  
Художня специфіка 

літератури.  

Література та інші види 

мистецтва.  

Сприймання 

художнього твору. 

Художній образ у 

літературі. 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

     

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

      

Жанрова система 

лтератури 

4 2 2          

Поетика художнього 

твору 

4 2 2          

Художня мова 

літератури. 

Літературний стиль. 

4 2 2          

Основи віршування 4 2 2          

Літературна 

творчість і 

літературний процес. 
Концепти творчості. 

Літературний процес, 

закономірності та 

внутрішні фактори його 

розвитку. 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

6 

     

 

 

4 

4 

 

 

6 

      

Разом за змістовим 

модулем.  

45 8 8   29       

Усього годин 90 18 14   58       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

  

Змістовий модуль 1 

                           Генеза й основні етапи розвитку теорії літератури 

Лекційний модуль 

№ 

 

Тема 

 

 План                                                        Год. 

 

1 

 

 

Вступ. 

Літературозавство як 

наука. 

Предмет, мета і завдання дисципліни.                     

Джерела, за якими вона вивчається. 

        Структура і сутність 

літературознавства, зв'язки його з 

іншими науками.                                                                                                       

2 

2 Формування і розвиток 

теоретико-літературної 

думки від античності до 

кінця ХVІІІ ст. 

Роль античної естетики у 

зародженні теоретико-літературних 

понять. Значення «Поетики» 

Аристотеля та «Послання до Пізонів» 

(«Науки поезії»)  Квінта Горація 

Флакка.  

Проблеми художньої творчості в 

епоху Середньовіччя. Християнська 

екзегетика. 

Ренесансні ідеї у працях «Про 

народну мову» Данте Аліг’єрі, 

«Апологія поезії» Джованні Боккаччо, 

«Трактат про живопис» Леонардо да 

Вінчі. 

Поетика бароко в інтерпретації 

Лоренцо Верніні, Франческо Патриці та 

ін. Естетичні норми класицизму в 

трактаті  «Мистецтво поетичне» Николя 

Буало-Депрео. 

2 

3 Утвердження теорії 

літератури як 

самостійної наукової 

дисципліни. 

Просвітительські тенденції у 

трактатах «Парадокс про актора» Дені 

Дідро. «Лаокоон, або Про межі 

живопису і поезії» та «Гамбурзька 

драматургія» Готгольда Ефраїма 

Лессінга. Преромантичні ідеї у працях 

Йоганна Готфрида Гердера та Йоганна 

Йоахіма Вінкельмана. Естетичні 

дискурси Фрідріха Шіллера та класиків 

2 



німецької ідеалістичної філософії 

Фрідріха Шлегеля, Іммануїла Канта, 

Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 

 

4 Основні напрями, 

методи і школи 

літературознавства 

ХІХ-ХХІ ст. 

 

Міфологічна школа. Культурно-

історична школа. Літературна 

герменевтика і феноменологія. 

Формалізм і неоформалізм. 

Структуралізм і семіотика. 

Постсруктуралізм. Психологічна школа 

і психоаналіз. Гендерні студії. 

Неоміфологічний напрям.   

Розробка теоретичних засад 

романтизму, реалізму, модернізму і 

постмодернізму. 

4 

 

Практичний модуль 

№ Тема План Год. 

1 Формування і розвиток 

теоретико-літературної 

думки від античності до 

кінця ХVІІІ ст. 

Роль античної естетики у 

зародженні теоретико-літературних 

понять. Значення «Поетики» 

Аристотеля та «Послання до Пізонів» 

(«Науки поезії»)  Квінта Горація 

Флакка.  

Проблеми художньої творчості в 

епоху Середньовіччя. Християнська 

екзегетика.  

Ренесансні ідеї у працях «Про 

народну мову» Данте Аліг’єрі, 

«Апологія поезії» Джованні Боккаччо, 

«Трактат про живопис» Леонардо да 

Вінчі. 

Поетика бароко в інтерпретації 

Лоренцо Верніні, Франческо Патриці та 

ін. Естетичні норми класицизму в 

трактаті  «Мистецтво поетичне» Николя 

Буало-Депрео. 

 

2 

2 Утвердження теорії 

літератури як 

самостійної наукової 

дисципліни. 

Просвітительські тенденції у 

трактатах «Парадокс про актора» Дені 

Дідро. «Лаокоон, або Про межі 

живопису і поезії» та «Гамбурзька 

драматургія» Готгольда Ефраїма 

Лессінга. Преромантичні ідеї у працях 

2 



Йоганна Готфрида Гердера та Йоганна 

Йоахіма Вінкельмана. Естетичні 

дискурси Фрідріха Шіллера та класиків 

німецької ідеалістичної філософії 

Фрідріха Шлегеля, Іммануїла Канта, 

Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 

 

3 Основні напрями, 

методи і школи 

літературознавства 

ХІХ-ХХІ ст. 

 

Міфологічна школа. Культурно-

історична школа Літературна 

герменевтика і феноменологія. 

Формалізм і неоформалізм. 

Структуралізм і семіотика. 

Постсруктуралізм. Психологічна школа 

і психоаналіз.  Гендерні студії. 

Неоміфологічний напрям. Розробка 

теоретичних засад романтизму, 

реалізму, модернізму і постмодернізму. 

 

2 

Модуль самостійної роботи 

№ Тема Види і форми роботи Год. 

1 Розвиток теорії 

літератури в Україні в 

ХІ – ХVІІІ ст.  

Написання  рефератів і підготовка 

презентацій із таких питань: 

Зародження теоретико-літературної 

думки в Україні. Давні українські 

поетики і риторики. «Поетики» 

Феофана Прокоповича і Митрофана 

Довгалевського. Теорія шкільної поезії 

та драматургії. Вчення про ритміко-

метричну структуру віршованих творів і 

стилістична теорія київських 

професорів ХVІІ- ХVІІІ ст. Питання 

стилів бароко і класицизму в 

давньоукраїнських поетиках. 

14 

2 Компаративістика   Поняття «компаративістика». Основні 

галузі та методи компаративістики. 

Розвиток літературної компаративістики 

в Україні.  

8 

3 Постколоніальна теорія 

і критика   

Постколоніальна теорія. Розвиток 

постколоніальної критики. 

Постколоніальні студії в українському 

літературознавстві. 

7 

 



  

Змістовий модуль 2 

Структурно-поетикальні та функціональні особливості  

художньої літератури 

 

Лекційний модуль 

№ 

 

Тема 

 

План Год. 

 

1 

 

Жанрова система 

літератури. 

Сутність і ґенеза літературних 

родів. Міжродові форми. Літературні 

жанри, їх різновиди та модифікації. 

2 

2 Поетика художнього 

твору. 

Формозміст як єдність. Тема і 

мотив. Фабула і сюжет. Композиція і 

хронотоп літературного твору. 

2 

3 Художня мова 

літератури. 

Літературний стиль. 

Розмовна, літературна і художня 

мова. Переносне значення слова 

(тропіка). Художня стилістика 

(риторика). Звукова організація мови 

(фоніка). 

Співвідношення понять 

«літературний стиль», «метод», 

«стильова формація», «течія», 

«напрям». Типологія літературних 

стилів. Індивідуальний стиль 

письменника.  

2 

4 Основи віршування Походження віршування. Системи 

віршування. Римування. Строфа та її 

види. Нетрадиційні форми у поезії. 

2 

 

Практичний модуль 

№ Тема План Год. 

1 Жанрова система 

літератури 

Сутність і ґенеза літературних 

родів. Міжродові форми. Літературні 

жанри, їх різновиди та модифікації. 

2 

2 Поетика художнього 

твору 

Формозміст як єдність. Тема і 

мотив. Фабула і сюжет. Композиція і 

хронотоп літературного твору. 

2 

3 Художня мова 

літератури 

Розмовна, літературна і художня 

мова. Переносне значення слова 

(тропіка). Художня стилістика 

(риторика). Звукова організація мови 

(фоніка). 

2 



Співвідношення понять 

«літературний стиль», «метод», 

«стильова формація», «течія», 

«напрям». Типологія літературних 

стилів. Індивідуальний с 

4 Основи віршування Походження віршування. Системи 

віршування. Римування. Строфа та її 

види. Нетрадиційні форми у поезії. 

2 

 . 

Модуль самостійної роботи 

 

№ 

 

Тема Види і форми роботи Год. 

1 Література як вид 

мистецтва. 

Підготовка рефератів (із 

презентацією) з  таких питань: 

Художня специфіка літератури. 

Література та інші види мистецтва. 

Сприймання художнього твору. 

Художній образ у літературі. 

 

15 

2 Літературна творчість і 

літературний процес 

Підготовка до співбесіди з таких 

питань: Концепти творчості. 

Літературний процес, закономірності та 

внутрішні фактори його розвитку. 

Підготовка до тестування. 

14 

 

ДОДАТОК 

 

Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад 

особистості майбутнього фахівця-філолога з урахуванням індивідуальних 

особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко 

впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне 

оновлення традиційного педагогічного процесу (упровадження комп’ютерної 

підтримки – схеми, презентації до лекцій, таблиці, зразки аналізу, ситуативне 

моделювання, опрацювання дискусійних питань; співбесіда, бесіда).  

 

Методи контролю 

 Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю.  

 Використовуються методи усного й письмового контролю, які 

сприятимуть підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до 



навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової 

підготовки перевага надається усному та тестовому методам контролю. 

Практикується також виконання індивідуальних завдань (написання тез і 

текстів наукових доповідей, анотацій, рецензій, наукових статей, рефератів). 

 Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студентів 

під час проведення аудиторних занять, перевірки самостійної роботи, 

співбесід, консультацій, тестування (експрес-контролю). 

 Модульний контроль здійснюється на останньому занятті модуля. 

Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна 

перевищувати двох академічних годин. 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться як екзамен, що 

виставляється з урахуванням оцінок за аудиторну та самостійну роботу. 

Студенти, які бажають поліпшити свою підсумкову оцінку, виконують 

тестові завдання або контрольні роботи. 
Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів відбвається зжа такою 

шкалою:  

90-100 А відмінно зараховано 

82-89 В дуже доюре зараховано 

74-81 С добре зараховано 

64-73 D задовільно зараховано 

60-63 E задовільно зараховано 

35-59 FX незадовільно не зараховано з можливстю 

повторного складання  

1-34 F незадовільно не зараховано 

   

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів 

Рівень, 

шкала 

ECTS, 

оцінка 

Теоретична підготовка 

Практичні вміння й навички 

Високий, 

А (відмінно) 

100 балів  

 

Відповідь студента логічно правильно побудована, вичерпна, що відповідає 

змісту питання; він виявляє вміння вмотивовувати власне бачення 

аналізованих питань, покликаючись на думки вчених. Студент опрацював 

рекомендовану до теми наукову літературу й питання, відведені на 

самостійне вивчення. Відповідь його зв’язна, послідовна й аргументована. 

Студент демонструє вміння підтверджувати теоретичний виклад матеріалу 

прикладами; вміння працювати з науковою літературою, робити правильні 

висновки. Самостійно виконує завдання різного рівня складності. 

Високий, 

А (відмінно) 

90 балів 

Відповідь студента логічно правильно побудована, вичерпна, що відповідає 

змісту питання; він виявляє вміння вмотивовувати власне бачення 

аналізованих питань, покликаючись на думки вчених, на прохання 

викладача. Студент опрацював рекомендовану до теми наукову літературу й 

питання, відведені на самостійне вивчення. Відповідь його зв’язна, 

послідовна й аргументована. Студент демонструє вміння підтверджувати 

теоретичний виклад матеріалу прикладами; вміння працювати з науковою 

літературою, робити правильні висновки. Самостійно виконує завдання 



різного рівня складності. 

Вище 

середнього,  

В (дуже 

добре) 

89 балів 

Відповідь студента повна й аргументована, спирається на праці дослідників. 

Студент знає весь обсяг запропонованого в темі матеріалу, проте 

помиляється у непринципових моментах у викладі теорії. Він ознайомився з 

основною рекомендованою літературою, опрацював питання, винесені на 

самостійне вивчення. Відповідь його логічна, викладена правильною 

літературною мовою. Під час відповіді студент аргументує теоретичний 

виклад матеріалу конкретними прикладами та демонструє вміння працювати 

з науковою літературою. Самостійно виконує завдання різного рівня 

складності. Може припускатися окремих непринципових помилок. 

Вище 

середнього,  

В (дуже 

добре) 

82 бали 

Відповідь студента достатньо повна й аргументована, спирається на праці 

дослідників. Студент знає  обсяг запропонованого в темі матеріалу, проте 

помиляється у непринципових моментах у викладі теорії. Він ознайомився з 

основною рекомендованою літературою, опрацював питання, винесені на 

самостійне вивчення. Відповідь його логічна, викладена  літературною 

мовою. Під час відповіді студент аргументує теоретичний виклад матеріалу 

конкретними прикладами та демонструє вміння працювати з науковою 

літературою. Самостійно виконує завдання різного рівня складності. 

Припускається окремих непринципових помилок. 

Середній, 

С (добре) 

81 балів 

Студент висвітлює різні точки зору на обговорювану тему. Демонструючи 

знання повного обсягу матеріалу, студент може помилятися в окремих 

питаннях. Опрацювавши рекомендовану літературу, може допускати 

помилки у значимості того чи іншого джерела. Додаткові питання 

допомагають йому висловити думку. Не завжди дотримується логіки 

викладу, хоч і вільно орієнтується у матеріалі, але інколи припускається 

одиничних помилок. Студент володіє усним і письмовим мовленням. Під час 

відповіді студент переважно аргументує теоретичний виклад матеріалу 

конкретними прикладами та демонструє вміння працювати з науковою 

літературою. Самостійно виконує завдання різного рівня складності.  

Припускається окремих помилок. 

Середній, 

С (добре) 

74 бали 

Студент висвітлює різні точки зору на обговорювану тему. Демонструючи 

знання  обсягу матеріалу, студент може помилятися в окремих питаннях. 

Опрацювавши рекомендовану літературу, може допускати помилки у 

значимості того чи іншого джерела. Додаткові питання допомагають йому 

висловити думку. Не завжди дотримується логіки викладу, хоч і достатньо 

орієнтується у матеріалі, але  припускається помилок. Студент володіє усним 

і письмовим мовленням. Під час відповіді студент переважно аргументує 

теоретичний виклад матеріалу конкретними прикладами та переважно 

демонструє вміння працювати з науковою літературою. Самостійно виконує 

завдання різного рівня складності.  Припускається помилок. 

Достатній, 

Д 

(задовільно) 

73 бали 

Відповідь  студента неповна і недостатньо аргументована. Студент 

опрацював питання, що пропонуються на самостійне опрацювання, лише 

частково. Матеріал студентом засвоєно на рівні  переказування, вивчене 

відтворює не завжди логічно і послідовно, але не губиться при необхідності 

навести приклад. Знає стандартні дефініції. У мові викладу трапляються 

окремі граматичні і стилістичні помилки.  Під час відповіді студент мало 

аргументує теоретичний виклад матеріалу конкретними прикладами. Під час 

виконання різної складності завдань, студент користується зразком 

(інструкцією). Виконує завдання  з помилками; робить висновки. 

Достатній, Відповідь  студента неповна і недостатньо аргументована. Студент 



Д 

(задовільно) 

64 бали 

опрацював питання, що пропонуються на самостійне опрацювання, лише 

частково. Матеріал студентом засвоєно на рівні  переказування, вивчене 

відтворює не завжди логічно і послідовно, губиться при необхідності навести 

приклад. Переважно знає стандартні дефініції. У мові викладу є граматичні і 

стилістичні помилки.  Під час відповіді студент недостатньо аргументує 

теоретичний виклад матеріалу конкретними прикладами. Під час виконання 

різної складності завдань, студент користується зразком (інструкцією). 

Виконує завдання  з помилками; робить висновки за допомогою викладача. 

Достатній, 

Е 

(задовільно) 

63 бали 

Відповідь  студента неповна і мало аргументована. Студент опрацював 

питання, що пропонуються на самостійне опрацювання, лише частково. 

Матеріал студентом засвоєно на рівні невпевненого переказування, вивчене 

відтворює не послідовно. Знає стандартні дефініції Він засвоїв частину 

матеріалу теми, але ці знання мають несистемний характер. У мові викладу є  

граматичні і стилістичні помилки.  Під час відповіді студент  аргументує 

теоретичний виклад матеріалу поодинокими конкретними прикладами. Під 

час виконання різної складності завдань, студент користується зразком 

(інструкцією). Виконує завдання   з багатьма помилками; робить висновки, 

але не розуміє уповні мету роботи. 

Достатній, 

Е 

(задовільно) 

60 балів 

Відповідь  студента неповна і майже не  аргументована. Студент опрацював 

питання, що пропонуються на самостійне опрацювання, лише частково. 

Матеріал студентом засвоєно на рівні невпевненого переказування, вивчене 

відтворює не послідовно. Знає стандартні дефініції Він засвоїв частину 

матеріалу теми, але ці знання мають несистемний характер. У мові викладу є  

граматичні і стилістичні помилки.  Під час відповіді студент  аргументує 

теоретичний виклад матеріалу поодинокими конкретними прикладами. Під 

час виконання різної складності завдань, студент користується зразком 

(інструкцією). Виконує завдання   з багатьма помилками; робить висновки за 

допомогою викладача , але не розуміє  мету роботи. 

Початковий, 

FX 

(незадовільн

о)  

59 балів  

У студента відсутні знання матеріалу з теми. Він частково відповідає на 

поставлені запитання, але сам не спроможний викласти теоретичний 

матеріал.  Студент не опрацював матеріал, що пропонується на самостійне 

вивчення; необізнаний з рекомендованою літературою. У його мовленні 

часто трапляються граматичні помилки, відчувається брак достатнього 

словникового запасу. Студент не демонструє вміння наводити конкретні 

приклади. Не може самостійно виконати завдання та зробити висновки, не 

розуміє мету роботи. 

 

Початковий, 

FX  

(незадовільн

о)  

35 балів 

У студента відсутні знання матеріалу з теми. Він робить спроби відповісти на 

поставлені запитання, але сам не спроможний викласти теоретичний 

матеріал.  Студент не опрацював матеріал, що пропонується на самостійне 

вивчення; необізнаний з рекомендованою літературою. У його мовленні 

часто трапляються граматичні помилки, відчувається суттєвий брак 

достатнього словникового запасу. Студент не демонструє будь-які вміння 

наводити конкретні приклади. Не може самостійно виконати завдання та 

зробити висновки, не розуміє мету роботи. 

Початковий  

F 

(незадовільн

о) 

34-1 бал 

Студент повністю не знає  матеріал теми 

Студент не демонструє вміння та навички 



 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

Рівень, шкала 

ECTS, оцінка 

Теоретична підготовка 

Практичні вміння й навички 

Високий, 

А (відмінно) 

100  балів  

 

Студент повно і всебічно розкриває винесені для самостійного опрацювання 

питання, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 

знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і може 

аргументовано її доводити. Усі види практичних завдань правильно виконані 

та оформлені належним чином 

Високий, 

А (відмінно) 

90 балів 

Студент повно і всебічно розкриває винесені для самостійного опрацювання 

питання, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 

знання джерел, має власну думку щодо відповідної теми і може її доводити. 

Усі види практичних завдань правильно виконані і належним чином. 

Допущено окремі помилки в оформленні. 

Вище 

середнього,  

В (дуже добре) 

89 балів 

Загалом студент повно  розкриває винесені для самостійного опрацювання 

питання,  оперує поняттями і термінологією, демонструє належні знання 

джерел, має власну думку щодо відповідної теми, однак недостатньо 

аргументовано її доводить. Усі види практичних завдань правильно виконані 

та оформлені, проте трапляються поодинокі помилки у виконанні завдань та 

їх оформленні 

Вище 

середнього,  

В (дуже добре) 

82 бали 

Загалом студент  розкриває винесені для самостійного опрацювання питання,  

оперує поняттями і термінологією, демонструє належні знання джерел, має 

власну думку щодо відповідної теми, однак недостатньо аргументовано її 

доводить. Усі види практичних завдань правильно виконані та оформлені, 

проте трапляються  помилки у виконанні завдань та їх оформленні 

Середній, 

С (добре) 

81 бал 

Студент  розкриває винесені для самостійного опрацювання питання,  оперує 

поняттями і термінологією, демонструє знання джерел, має власну думку 

щодо відповідної теми, однак не може аргументовано її довести. Усі види 

практичних завдань виконані та оформлені належним чином, проте 

допущено помилки у виконанні завдань та їх оформлені 

Середній, 

С (добре) 

74 бали 

Студент  переважно розкриває винесені для самостійного опрацювання 

питання,  оперує поняттями і термінологією, демонструє знання джерел, має 

власну думку щодо відповідної теми, однак не може її довести. Практичні 

завдання переважно виконані та оформлені належним чином, проте 

допущено помилки у виконанні завдань та їх оформлені 

Достатній, 

Д (задовільно) 

73 бали 

Студент  розкриває не всі питання, винесені для самостійного опрацювання,  

невпевнено оперує поняттями і термінологією, демонструє знання більшості 

джерел. Студент припускається помилок при виконанні практичних завдань, 

завдання не оформлені належним чином, деякі завдання не виконані 

Достатній, 

Д (задовільно) 

64 бали 

Студент  розкриває не всі питання, винесені для самостійного опрацювання,  

невпевнено оперує поняттями і термінологією, демонструє знання окремих 

джерел. Студент припускається багатьох помилок при виконанні практичних 

завдань, завдання не оформлені належним чином, частина завдань не 

виконані 

Достатній, 

Е (задовільно) 

63 бали 

Студент  розкриває окремі питання, винесені для самостійного опрацювання, 

недостатньо розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при цьому 

припускається  помилок, матеріал викладає нелогічно. Студент виконав лише 

50% завдань, винесених на самостійне опрацювання, допустив помилки при 

їх оформленні 

Достатній, Студент  розкриває окремі питання, винесені для самостійного опрацювання, 



Е (задовільно) 

60 бали 
недостатньо розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при цьому 

припускається  помилок, матеріал викладає нелогічно. Студент з виконав 

лише 50% завдань, винесених на самостійне опрацювання, допустив численні 

помилки при їх оформленні 

Початковий, 

FX  

(незадовільно)  

59 балів 

Студент у загальних рисах розкриває питання, винесені для самостійного 

опрацювання, не розуміє їх сутність, намагається робити висновки, але при 

цьому припускається  помилок, матеріал викладає нелогічно. Студент 

виконав лише окремі завдання, винесені на самостійне опрацювання, не 

дотримався вимог при їх оформленні 

Початковий, 

FX  

(незадовільно)  

35 балів 

Студент у загальних рисах розкриває поодинокі питання, винесені для 

самостійного опрацювання, не розуміє їх сутність, намагається робити 

висновки, але при цьому припускається численних помилок, матеріал 

викладає нелогічно. Студент виконав лише поодинокі завдання, винесені на 

самостійне опрацювання, не дотримався вимог при їх оформленні 
Початковий  

F 

(незадовільно) 

34-1 бал 

Студент повністю не знає  матеріал винесений на самостійне опрацювання 

Студент не виконав завдання, винесені на самостійне опрацювання 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

                                                         Критерії оцінювання 

1. Екзамен. 

А. (відмінно) – 90-100 балів – повне, грунтове розкриття питань з використанням 

спеціальної термінології; 

В  (добре) – 82-89 балів – володіння узагальненими знаннями з предмета, вільне 

висвітлення питань з незначними помилками; 

С ( добре) – 74-81 балів -  достатньо повні знання, відповідь повна, логічна, 

обгрунтована, але з помилками; 

D (задовільно) 64-73 балів – відтворена значна частина матеріалу, відповідь 

правильна, але недостатньо осмислена; 

Е (задовільно) 60-63 балів -  студент володіє матеріалом на початковому рівні, 

здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну частину матеріалу; 

F (незадовільно) 35-59 балів – студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, здатний усно відтворити окремі частини теми, не володіє термінологією; 

FX (незадовільно) 1-34 балів – відповідь відсутня. 

2. Диференційований залік  

А (відмінно) 90-100 балів – повна і правильна відповідь на теоретичні питання та 

виконане практичне завдання; 

В (добре) 82-89 балів – повна і правильна відповідь на теоретичні питання та 

неповністю виконане практичне завдання; 

С (добре) 74-81 балів – достатня відповідь на теоретичні запитання з деякими 

неточностями та виконане практичне завдання; 

D (задовільно) 64-73 балів – достатня відповідь на теоретичні запитання з 

неточностями та виконане практичне завдання; 

Е (задовільно) 60-63 балів – поверхова відповідь на теоретичні питання та виконане 

практичне завдання; 

F (незадовільно) 35-59 балів – правильна, але неповна відповідь на теоретичне 

запитання, невиконане практичне завдання; 



FX (незадовільно) 1-34 балів – відсутність будь-якої відповіді на теоретичне 

запитання та невиконане практичне завдання. 

3. Залік 

- «зараховано», якщо у студента: 

I. Повна і правильна відповідь на теоретичні питання та виконане, або 

неповністю виконане практичне завдання.  

II. Достатня відповідь на теоретичні запитання з деякими неточностями, 

виконане практичне завдання. 

III. Поверхова відповідь на теоретичні запитання, виконане практичне завдання. 

- «незараховано», якщо у студента: 

I. Правильна, але неповна відповідь на теоретичне запитання, невиконане 

практичне завдання. 

II. Поверхова відповідь на теоретичне запитання та невиконане практичне 

завдання. 

III. Відсутність будь-якої відповіді на теоретичне запитання та невиконане 

практичне завдання. 

4. Письмова контрольна робота. 

А (відмінно) 90-100 балів – грунтовне засвоєння програмного матеріалу; 

В (добре) 82-89 балів – вільне висвітлення питань з незначними помилками; 

С (добре) 74-81 балів –вільне висвітлення питань з помилками; 

D (задовільно) 64-73 балів – наявність у відповіді окремих неточностей, які свідчать 

про недостатнє засвоєння теоретичного матеріалу; 

Е (задовільно) 60-63 балів – наявність у відповіді неточностей, які свідчать про 

недостатнє засвоєння теоретичного матеріалу ; 

F (незадовільно) 35-59 балів – у відповіді є суттєві помилки, вони свідчать про повне 

незнання термінології; 

FX (незадовільно) 1-34 балів – відсутність будь-якої відповіді. 

5. Реферат 

А (відмінно) 90-100 балів – глибоке розкриття проблеми; 

В (добре) 82-89 балів – тема розкрита недостатньо повно; 

С (добре) 74-81 балів – тема розкрита неповно; 

D (задовільно) 64-73 балів – тема розкрита поверхово; 

Е (задовільно) 60-63 балів – реферат суто компілятивного рівня ; 

F (незадовільно) 35-59 балів – розкритий лише окремий аспект проблеми; 

FX (незадовільно) 1-34 балів – реферат відсутній. 

 

Критерії оцінювання презентації 

А (відмінно) 90-100 балів – кількість слайдів більше 20, логічна послідовність їх 

розташування, повне, грунтовне розкриття теми з використанням спеціальної 

термінології; 

В (добре) 82-89 балів – кількість слайдів 18-20, логічна послідовність їх розташування, 

вільне висвітлення теми з незначними помилками; 

С (добре) 74-81 балів – кількість слайдів 15-17, дещо порушена логічна послідовність 

їх розташування, тема розкрита повно, логічно, але з помилками; 

D (задовільно) 64-73 балів – кількість слайдів 13-14, переважно логічно послідовно 

розташовані, матеріал розкрито правильно, але недостатньо осмислено; 

Е (задовільно) 60-63 балів – кількість слайдів не менше 10-12, частково логічно 

послідовно розташовані, матеріал розкрито на початковому рівні; 



F (незадовільно) 35-59 балів – кількість слайдів менше 10, відсутня логічна 

послідовність їх розташування, відтворено окремі частини теми, студент не володіє 

термінологією; 

FX (незадовільно) 1-34 балів – відсутність презентації. 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Час виконання 80 хвилин 

Вид контролю: екзаменаційний тест 

Мета тестового контролю:перевірка рівня знань 

Структура тесту 

Тест складається з 30 завдань, за які студент може набрати 46 тестових балів. 

За умови успішного розв’язання тестових завдань, студент може набрати від 23 до 46 

тестових балів. Студентові, який набрав від 1 до 22 тестових балів, тест не зараховується. 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань 

Оцінка «відмінно» – студент дав не менше 90% правильних відповідей. 

Оцінка «добре» – студент дав не менше 70% правильних відповідей. 

Оцінка «задовільно» – студент дав не менше 50% правильних відповідей. 

Оцінка «незадовільно» – студент дав менше 50% правильних відповідей. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Тестовий 

бал 

Бал за  

100-

бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 

бал 

Бал за  

100-бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

46 100 А 

відмінно 

22 59  

45 97 21 56 FX 

Незадовільно 

 
44 95 20 52 

43 93 19 49 

42 91 18 45 

41 89 В 

добре 

17 42 

40 86 16 38 

39 84 15 35 

38 82 14 34 

37 80 С 

добре 

13 29 X 

незадовільно 36 78 12 26 

35 76 11 23 

34 74 10 21 

33 72 9 19 

32 71 D 

задовільно 

8 17 

31 69 7 15 

30 67 6 13 

29 67 5 10 

28 65 4 8 

27 64 Е 

задовільно 

3 6 

26 63 2 4 

25 62 1 2 

24 61 0 1 

23 60   

 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Час виконання 80 хвилин 



Вид контролю: заліковий тест 

Мета тестового контролю: перевірка рівня знань  

Структура тесту 

Тест складається з 50 завдань, за які студент може набрати 75 тестових балів. 

За умови успішного розв’язання тестових завдань, студент може набрати від 38 до 75 

тестових балів. Студентові, який набрав від 1 до 37 тестових балів, тест не зараховується. 

Загальні критерії оцінювання тестових завдань 

Оцінка «відмінно» – студент дав не менше 90% правильних відповідей. 

Оцінка «добре» – студент дав не менше 70% правильних відповідей. 

Оцінка «задовільно» – студент дав не менше 50% правильних відповідей. 

Оцінка «незадовільно» – студент дав менше 50% правильних відповідей. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Тестовий 

бал 

Бал за  

100-бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 

бал 

Бал за  

100-бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

75 100 А 

відмінно 

 

37 59  

74 98 36 48 FX 

незадовільно 73 97 35 46 

72 96 34 45 

71 94 33 44 

70 93 32 42 

69 92 31 41 

68 90 30 40 

67 89 В 

добре 

29 39 

66 88 28 38 

65 86 27 37 

64 85 26 34 

63 84 25 33 

62 82 24 32 

61 81 С 

добре 

 

23 30 

60 80 22 29 

59 78 21 28 

58 77 20 26 

57 76 19 25 

56 74 D 

задовільно 

18 24 X 

незадовільно 55 73 17 22 

54 72 16 21 

53 73 15 20 

52 70 14 18 

51 68 13 17 

50 70 12 16 

49 68 11 14 

48 66 10 13 

47 65 9 12 

46 64 8 10 

45 63 Е 

задовільно 

7 9 

44 62 6 8 

43 61 5 6 

42 60 4 5 



41 63 3 4 

40 62 2 2 

39 61 1 1 

38 60   

 
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Час виконання 80 хвилин 

Вид контролю: заліковий тест 

Мета тестового контролю: перевірка рівня знань 

Структура тесту 

Тест складається з 50 завдань, за які студент може набрати 100 тестових балів. 

Відповіді на завдання тесту не потребують словесного вираження думок, а тільки вибору 

однієї правильної відповіді з трьох і п’яти запропонованих варіантів.  

За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Тестовий 

бал 

Бал за  

100-бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

 Тестовий 

бал 

Бал за  

100-бальною  

шкалою 

оцінювання 

Оцінка  

за шкалою 

ХДУ 

50 100 А 

відмінно 

 

25 59  

49 98 24 57 FX 

незадовільно 

 
48 96 23 56 

47 94 22 54 

46 92 21 52 

45 90 20 49 

44 88 

В 

добре 

 

19 47 

43 86 18 45 

42 85 17 42 

41 84 16 40 

40 83 15 38 

39 80 

С 

добре  

 

14 36 

38 78 13 35 

37 76 12 34 

X 

незадовільно 

36 75 11 33 

35 74 10 31 

34 73 

D 

задовільно 

9 29 

33 70 8 23 

32 69 7 18 

31 67 6 13 

30 65 5 8 

29 64 4 5 

28 63 Е  

задовільно 

3 3 

27 62 2 2 

26 60 1 1 

       

 

Сумарна оцінка заноситься до залікової книжки й відомості. 
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