
      
 

 

 

 



 
 

 

 

          



 

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 

 

0203 Гуманітарні науки 

 

Варіативна 

 

Спеціальність  

 

035.01 Філологія (українська 

мова та література) 

Спеціалізація: 

медіалінгвістика 

  

  

 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й  

 Семестр 

Загальна кількість годин – 90 

7-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: залік  

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 



Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із теорією і 

практикою літературної компаративістики (порівняльного 

літературознавства), з’ясування взаємозв’язків української літератури з 

іншими національними літературами, з різними видами мистецтва та 

сферами суспільної свідомості. 

  Завдання навчальної дисципліни: 

теоретичні:  

        - актуалізація опорних знань із теорії літератури, філософії, естетики,     

культурології, мистецтвознавства, української та зарубіжної літератури, 

української мови; ознайомлення з основними поняттями та ідеями, 

теоретичними засадами і термінологічним апаратом порівняльних студій; 

        - формування у студентів такого рівня сприйняття художніх явищ та 

літературно-критичних текстів, щоб вони могли виробити й аргументувати 

власну думку про прочитані твори та їх місце у літературно-мистецькому 

процесі, самостійно аналізувати недостатньо досліджений матеріал; 

- розвиток у студентів володіння державною мовою в усній і письмовій 

формах, зокрема – у науковому стилі, а також іноземними мовами, 

сучасними методами порівняльного літературознавства, лінгвістики і 

мистецтвознавства;  

практичні:  

-  вироблення у студентів здатності знаходити і критично осмислювати 

потрібну інформацію у наукових виданнях, у мережі Internet, в 

енциклопедіях, словниках, бібліографічних каталогах, у газетно-журнальних 

матеріалах тощо;                         

-   формування навичок самостійної роботи і творчого наукового мислення; 

- розвиток уміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з 

використанням інтелектуальних інструментів і механізмів самореалізації; 



- сприяти набуттю студентами комунікативних навичок групової та 

колективної діяльності, вміння коректно дискутувати; 

-  оволодіння науковим стилем української мови, практичними уміннями і 

навичками порівняльного аналізу літературних творів; написання 

різножанрових компаративних досліджень (насамперед – курсових і 

випускних робіт), підготовка до майбутньої професійної діяльності. 

Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні 

проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та 

методів освітніх наук і характеризується комплексністю й невизначеністю 

педагогічних умов організації освітнього процесу в основній (базовій) 

середній школі. 

Загальні компетентності 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 

Фахові компетентності 

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 

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 



Знання 

 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. 

  Уміння 

 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.  

    Комунікація 

 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. 

     Автономія і відповідальність  

 Навчається впродовж життя і вдосконалює з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання кваліфікацію.  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 



3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Порівняльно-історичне та порівняльно-

типологічне літературознавство. 

Вступ. Компаративістика як наука. Зміст поняття 

«компаративістика». Предмет порівняльного літературознавства. Структура, 

завдання і статус компаративістики. Взаємини із суміжними галузями. 

Гуманітарні виміри компаративістики. Огляд наукових і навчальних видань 

із дисципліни. Основні осередки компаративних студій. 

Еволюційні етапи порівняльного літературознавства. Передісторія 

літературної компаративістики. Міфологічна школа. Теорія наслідування. 

Антропологічна теорія. Культурно-історична школа. Компаративні 

зацікавлення Івана Франка. Методологічні пошуки компаративістики ХХ ст. 

Розвиток порівняльних студій в Україні. 

Порівняльно-історичний (генетично-контактний) підхід. «Все 

пізнаємо в порівнянні». Генетичний (генеалогічний) метод. 

Контактологічний метод. Вивчення зовнішніх літературних зв’язків. 

Внутрішні контакти: категорія впливу, рецепція – комунікація – традиція. 

Принципи дослідження міжлітературних зв’язків.  

Переклад як форма міжлітературних взаємин. Форми і різновиди 

перекладу. Категорії «еквівалентність», «адекватність», «трансформація» і 

«деформація». Поняття буквального перекладу, підрядника, вільного 

перекладу, художнього перекладу, адаптації, переспіву. Українська 

перекладацька школа. Перекладацька спадщина П. Куліша, І. Франка, 

неокласиків, А. Кримського, Г. Кочура, М. Лукаша та ін. Здобутки сучасних 

українських перекладачів (О. Мокровольського, М. Стріхи, О. Тереха та ін.).  

Порівняльно-типологічний (зіставний) підхід. Понятти про типологію. 

Історичні етапи зіставної методики. Аналогія і контраст. Паралельне 

зіставлення – контекстуальний аналіз – типологічне вивчення. 

Співвідношення між генеалогією і типологією. Структуральні засади 

типології. Категорії «зв'язок», «відношення», «синтагма», «парадигма», 



«варіант», «інваріант». Порівняльна поетика. Синхроністична типологія 

Діониза Дюришина. Діахронічні аспекти типології.  

Тематичний, генологічний і стилістичний рівні компаративістики. 

Проблеми тематичної історіографії, класифікації та термінології. Архетипна / 

міфологічна критика. Традиційні сюжети та образи. Між типологією і 

феноменологією. Мотив – сюжет. Наратологічні аспекти тематології. 

Компаративна генологія і стилістика. 

 

Змістовий модуль 2. Інтертекстуальні, інтермедіальні та 

імагологічні студії 

Концепція інтертекстуальності в компаративістиці. 

Компаративістика «без берегів». Становлення категорії інтертекстуальності. 

Типи міжтекстової взаємодії. Форми інтертектуальності. Палімпсестна 

будова тексту. Історичні форми міжтекстовості. Постмодерний текст як поле 

інтертекстуальної гри. 

Міждисциплінарні підходи до літератури та її контекстів. 

Компаративістика на міждисциплінарному перехресті. Інтермедіальність – 

красне письменство серед інших мистецтв. Мистецтво та різні сфери 

духовної культури. Культуральні студії.  

Літературна імагологія. Імагологія як мультидисциплінарна 

спеціалізація літературної компаративістики. Проблема національного 

характеру і національний образ світу. Національні стереотипи в 

дискурсивному освітленні. Розширення Ойкумени: подорожня література. 

Естетизазація екзотичного. Між полюсами «свого» і «чужого». На 

прикордонні: народи-сусіди, іноплемінні співвітчизники, «люди без 

батьківщини» в літературній іконографії. Україна в рецепції Заходу і Сходу. 

Постколоніальні студії в компаративістиці. Поняття 

«постколоніальні студії». Компаративні вектори постколоніального 

літературознавства. Руйнування європоцентричної моделі світової 

літератури. Проблематика українських постколоніальних студій. Аналіз книг 



«Коли забуду тебе, Єрусалиме...» Юрія Барабаша, «Українське 

літературознавство постколоніального періоду» Петра Іванишина, «В 

обіймах імперії» Мирослава Шкандрія, «У тіні імперії» Олени Юрчук та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Порівняльно-історичне та порівняльно-типологічне 

літературознавство 

Вступ. 

Компаративістика як 

наука. 

4 2 2          

Еволюційні етапи 

порівняльного 

літературознавства. 

30 - -   30       

Порівняльно-

історичний (генетично-

контактний) підхід. 

.  

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

   

 

 

      

Переклад як форма 

взаємодії літератур 

2 2 -          

Порівняльно-

типологічний підхід 

 

4 2 2          

Тематичний, 

генологічний і 

стилістичний рівні 

компаративістики 

4 2 2          

Разом за змістовим 

модулем 

48 10 8   30       

Змістовий модуль 2. Інтертекстуальні, інтермедіальні та імагологічні студії 

Концепція 

інтертекстуальності в 

компаративістиці 

4 2 2          

Міждисциплінарні 

підходи до літератури 

та її контекстів 

4 2 2          

Літературна імагологія. 

. 

6 4 2          

Постколоніальні студії в 

компаративістиці 

28 - -   28       

 Разом за змістовим 

модулем 

 

42 8 6   28       

Усього годин 90 18 14   58       

 

 

 
 

                                                                                                              

5. ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Порівняльно-історичне та порівняльно-типологічне 

літературознавство 



 

Лекційний модуль 

№ Тема 

 

План  

 

1 

 

 

Вступ. 

Компаративістика як 

наука 

 

 

  Зміст поняття «компаративістика». 

Предмет порівняльного 

літературознавства. Структура, завдання 

і статус компаративістики. Взаємини із 

суміжними галузями. Гуманітарні 

виміри компаративістики. Огляд 

наукових і навчальних видань із 

дисципліни. Основні осередки 

компаративних студій. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 Порівняльно-

історичний 

(генетично-

контактний) підхід 

Генетичний (генеалогічний) метод. 

Контактологічний метод. Вивчення 

зовнішніх літературних зв’язків. 

Внутрішні контакти: категорія впливу, 

рецепція – комунікація – традиція. 

Принципи дослідження 

міжлітературних зв’язків.  

 

2 

3 Переклад як форма 

взаємодії літератур 

  Форми і різновиди перекладу. 

Категорії «еквівалентність», 

«адекватність», «трансформація» і 

«деформація». Поняття буквального 

перекладу, підрядника, вільного 

перекладу, художнього перекладу, 

адаптації, переспіву. Українська 

перекладацька школа. Перекладацька 

спадщина П. Куліша, І. Франка, 

неокласиків, А. Кримського, Г. Кочура, 

М. Лукаша та ін. Здобутки сучасних 

українських перекладачів (О. 

Мокровольського, М. Стріхи, О. Тереха 

та ін.).                                                                                                            

2 

  

 

Порівняльно- 

типологічний 

(зіставний) підхід 

 

Понятти про типологію. Історичні 

етапи зіставної методики. Аналогія і 

контраст. Паралельне зіставлення – 

контекстуальний аналіз – типологічне 

вивчення. Співвідношення між 

 

 

 

2 



генеалогією і типологією. 

Структуральні засади типології. 

Категорії «зв'язок», «відношення», 

«синтагма», «парадигма», «варіант», 

«інваріант». Порівняльна поетика. 

Синхроністична типологія Діониза 

Дюришина. Діахронічні аспекти 

типології.  

 

5 Тематичний, 

генологічний і 

стилістичний рівні 

компаративістики 

Проблеми тематичної історіографії, 

класифікації та термінології. Архетипна  

критика. Традиційні сюжети та образи. 

Між типологією і феноменологією. 

Мотив – сюжет. Наратологічні аспекти 

тематології. Компаративна генологія і 

стилістика. 

 

2 

                     

Практичний модуль 

№ Тема                            План                             Год. 

1 Компаративістика як 

наука 

 

Зміст поняття «компаративістика». 

Предмет порівняльного 

літературознавства. Структура, завдання 

і статус компаративістики. Взаємини із 

суміжними галузями. Гуманітарні 

виміри компаративістики. Огляд 

наукових і навчальних видань із 

дисципліни. Основні осередки 

компаративних студій. 

 

2 

2 Порівняльно-

історичний 

(генетично-

контактний) підхід  

Генетичний (генеалогічний) метод. 

Контактологічний метод. Вивчення 

зовнішніх літературних зв’язків. 

Внутрішні контакти: категорія впливу, 

рецепція – комунікація – традиція. 

Принципи дослідження 

міжлітературних зв’язків.   

                                           

2 

3 Порівняльно- 

типологічний 

(зіставний) підхід 

 

Понятти про типологію. Історичні 

етапи зіставної методики. Аналогія і 

контраст. Паралельне зіставлення – 

контекстуальний аналіз – типологічне 

вивчення. Співвідношення між 

генеалогією і типологією. 

2 



Структуральні засади типології. 

Категорії «зв'язок», «відношення», 

«синтагма», «парадигма», «варіант», 

«інваріант». Порівняльна поетика. 

Синхроністична типологія Діониза 

Дюришина. Діахронічні аспекти 

типології.  

                                                         

4 Тематичний, 

генологічний і 

стилістичний рівні 

компаративістики 

Проблеми тематичної історіографії, 

класифікації та термінології. Архетипна  

критика. Традиційні сюжети та образи. 

Між типологією і феноменологією. 

Мотив – сюжет. Наратологічні аспекти 

тематології. Компаративна генологія і 

стилістика. 

 

2 

                                  Модуль самостійної роботи  

№ Тема Види і форми роботи                           Год. 

1 Еволюційні етапи 

порівняльного 

літературознавства 

Підготувати реферати 

 (з презентаціями) 

 

Передісторія літературної 

компаративістики. Міфологічна школа. 

Теорія наслідування. Антропологічна 

теорія. Культурно-історична школа. 

Компаративні зацікавлення Івана 

Франка. Методологічні пошуки 

компаративістики ХХ ст. Розвиток 

порівняльних студій в Україні. 
 

 

30 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2 

      Інтертекстуальні, інтермедіальні та імагологічні студії 

 

 

Лекційний модуль 

 



 

№ Тема 

 

План  

 

1 

 

 

Концепція 

інтертекстуальності в 

компаративістиці 

 

 

  Компаративістика «без берегів». 

Становлення категорії 

інтертекстуальності. Типи міжтекстової 

взаємодії. Форми інтертектуальності. 

Палімпсестна будова тексту. Історичні 

форми міжтекстовості. Постмодерний 

текст як поле інтертекстуальної гри. 

                                                                      

 

2 

 

 

 

 

 

2 Міждисциплінарні 

підходи до літератури 

та її контекстів 

 

Компаративістика на 

міждисциплінарному перехресті. 

Інтермедіальність – красне письменство 

серед інших мистецтв. Мистецтво та 

інші сфери духовної культури. 

Культуральні студії. Культурологічна 

проблематика постколоніальних студій. 

 

2 

3 Літературна імагологія 

. 

Імагологія як мультидисциплінарна 

спеціалізація літературної 

компаративістики. Проблема 

національного характеру і національний 

образ світу. Національні стереотипи в 

дискурсивному освітленні. Розширення 

Ойкумени: подорожня література. 

Естетизазація екзотичного. Між 

полюсами «свого» і «чужого». На 

прикордонні: народи-сусіди, 

іноплемінні співвітчизники, «люди без 

батьківщини» в літературній 

іконографії. Україна в рецепції Заходу і 

Сходу. 

                                                                                                            

4 

                     

Практичний модуль 

№ Тема                            План                             Год. 

1 Концепція 

інтертекстуальності в 

компаративістиці 

 

Підготувати відповіді на такі 

питання:    

 Компаративістика «без берегів». 

Становлення категорії 

2 



інтертекстуальності. Типи міжтекстової 

взаємодії. Форми інтертектуальності. 

Палімпсестна будова тексту. Історичні 

форми міжтекстовості. Постмодерний 

текст як поле інтертекстуальної гри. 

                        

 

2  Міждисциплінарні 

підходи до літератури 

та її контекстів 

Підготувати реферати або тези 

виступів із презентацією: 

Компаративістика на 

міждисциплінарному перехресті. 

Інтермедіальність – красне письменство 

серед інших мистецтв. Мистецтво та 

інші сфери духовної культури. 

Культуральні студії. Культурологічна 

проблематика постколоніальних студій. 

                                                                  

2 

3 Літературна імагологія 

. 

Підготувати тези виступів із 

презентацією: 

   Імагологія як 

мультидисциплінарна спеціалізація 

літературної компаративістики. 

Проблема національного характеру і 

національний образ світу. Національні 

стереотипи в дискурсивному освітленні. 

Розширення Ойкумени: подорожня 

література. Естетизазація екзотичного. 

Між полюсами «свого» і «чужого». На 

прикордонні: народи-сусіди, 

іноплемінні співвітчизники, «люди без 

батьківщини» в літературній 

іконографії. Україна в рецепції Заходу і 

Сходу. 

                                                    

 

 

 

                                                         

2 

                                  Модуль самостійної роботи  

№ Тема Види і форми роботи                           Год. 

1 Постколоніальні студії 

в компаративістиці 

Написати рецензію на одну із 

зазначених книг  і підготуватися до 

співбесіди про такі питання: 

 Поняття «постколоніальні студії». 

28 



Компаративні вектори 

постколоніального літературознавства. 

Руйнування європоцентричної моделі 

світової літератури. Проблематика 

українських постколоніальних студій. 

Аналіз книг «Коли забуду тебе, 

Єрусалиме...» Юрія Барабаша, 

«Українське літературознавство 

постколоніального періоду» Петра 

Іванишина, «В обіймах імперії» 

Мирослава Шкандрія, «У тіні імперії» 

Олени Юрчук та ін. 
 

 

 

 

     ДОДАТОК 

 

Методи навчання 

 

 

Комплексне використання різноманітних методів організації і 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання спрямовується на розвиток творчих 

засад особистості майбутнього фахівця-філолога з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників навчального процесу. Традиційні 

методи лекції і бесіди поєднуються зі створенням ситуацій пізнавальної 

новизни, дискусіями, з пошуковими і дослідницькими технологіями, 

індивідуальними завданнями (підготовка наукових доповідей на конференції, 

рефератів чи усних повідомлень на практичні заняття). 

З метою формування професійних компетенцій упроваджуються 

інноваційні методи навчання, що забезпечують оновлення традиційного 

педагогічного процесу (упровадження комп’ютерної підтримки – схеми, 

презентації до лекцій, таблиці, зразки аналізу, ситуативне моделювання, 

опрацювання дискусійних питань тощо).  

 

 

 

 

Методи контролю 

 

 Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості.  



 Використовуються ті методи усного й письмового контролю, що мають 

сприяти підвищенню мотивації студентів до навчально-пізнавальної 

діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається 

усному та тестовому методам контролю. Практикуються також  

індивідуальні завдання (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 залік, що 

виставляється з урахуванням оцінок за аудиторну та самостійну роботу. 

Студенти, які бажають поліпшити свою оцінку, виконують тестові завдання. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання тестових завдань 

 

Оцінювання виконаних студентами тестових завдань здійснюється 

відповідно до розроблених та затверджених кафедрою критеріїв. 

1. Завдання з однією правильною відповіддю. Використана традиційна 

(дихотомічна) схема підрахунку балів за виконане завдання, коли завдання 

оцінюють тільки альтернативно: результат «виконано правильно» 

позначається «1» (одиницею) або «+» (плюсом), «виконане неправильно» – 

«0» (нулем) або «–» (мінусом).  

2. Завдання множинного вибору з кількома правильними відповідями. 

При оцінюванні тестових завдань такого типу використано метод 

дихотомічного оцінювання або оцінювання з вагомим коефіцієнтом. 

Студент має вибрати в кожному завданні три правильних відповіді з восьми 

запропонованих варіантів.  

3. Завдання на встановлення відповідності. Студент має встановити 

відповідність між матеріалом двох колонок, причому тільки за умови, що всі 

логічні пари буде утворено правильно, він отримує три бали. 

 

 

 

Тестовий 

бал 

100-бальна 

шкала (від 

100 до 200) 

5-бальна 

шкала 

 Тестовий 

бал 

100-бальна 

шкала (від 

100 до 

200) 

5-бальна 

шкала 

64 200 5  31 150 2 



63 198  30 148 

62 197  29 147 

61 195  28 145 

60 194  27 144 

59 192  26 142 

58 191  25 141 

57 189  24 139 

56 188  23 138 

55 186  22 136 

54 185 

4 

 21 135 

53 183  20 133 

52 182  19 131 

51 181  18 129 

50 179  17 127 

49 177 

 

 16 125 

1 

48 176  15 124 

47 174  14 122 

46 173  13 121 

45 171  12 119 

44 170 

 

 11 118 

43 168  10 116 

42 167  9 115 

41 165  8 113 

40 164  7 112 

39 162 

3 

 6 110 

38 161  5 108 

37 159  4 107 

36 158  3 105 

35 156  2 104 

34 154 

2 

 1 102 

33 153  0 100 

32 151     

 

Критерії оцінювання письмової контрольної  роботи 

 

- А  (відмінно) 90 – 100 балів – ґрунтовне 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, що свідчить про недостатнє засвоєння теоретичного 

матеріалу; 



- E  (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, вона 

свідчить про повне незнання термінології; 

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

1. 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; 

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

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

проблеми; 

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

2. Усна відповідь: 

- А  (відмінно) 90 – 100 балів – повне і грунтовне розкриття теми; 

- В  (добре) 82 – 89 балів – повне і грунтовне розкриття теми з окремими 

неточностями; 

- С  добре) 74 – 81 балів – вільне висвітлення теми з незначними 

помилками; 

- D  (задовільно) 64 – 73 балів – орієнтація у програмовому матеріалі з 

помилками у використанні термінології; 

- E (задовільно) 60 – 63 балів – орієнтація у програмовому матеріалі з 

суттєвими неточностями та помилками у використанні термінології; 

- F  (незадовільно) 35 – 59 балів – часткове відтворення основного 

змісту теми, незнання спеціальної термінології; 

- FХ (незадовільно) 1 – 34 балів – відсутня або повністю неправильна 

відповідь. 

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. 

 

Критерії підсумкового оцінювання 

 

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

теоретичне запитання, невиконане практичне завдання; 

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

теоретичне запитання та невиконане практичне завдання. 
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