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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «РОБОТА В МАТЕРІАЛАХ» 

2 курс, 3-4 семестр 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

0202 Мистецтво 
Нормативна 

Напрям підготовки  

6.020207 - Дизайн 

Модулів –  2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –4  2-й 2-й 

Загальна кількість 

годин - 360 

Семестр 

3-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

Освітній рівень 

перший 

(бакалаврський) 

2 год. 2 год. 

Практичні 

50 год. 46 год. 

Самостійна робота 

4 год. 8 год. 

Модульний контроль 

4 год. 4 год.   

Семестровий контроль 

 30 год. 

Вид контролю:  

не 

передбачено 
екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота в матеріалах» є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено кафедрою дизайну Інституту мистецтв. 

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчання для освітнього рівня другого (магістерського). 

Запропонована програма має на меті забезпечити випускника Інституту 

мистецтв професійними вміннями та навичками роботи з творами графічного 

мистецтва, а також знаннями графічних технік і матеріалів. Також програмою 

передбачено передбачає засвоєння студентами знань, умінь та навичок у 

створенні творів графіки будь-якої складності.  

Метою курсу є підготовка фахівця з високим рівнем художньо-

дизайнерської майстерності, формування гармонійно розвинутого з 

індивідуальною творчою думкою спеціаліста для самостійного творчого 

вирішення завдань дизайнерської діяльності. 

Завданнями дисципліни "Робота в матеріалах" є:  

 ознайомлення з методами та засобами формування й відображення 

дизайнерської ідеї, матеріалізації інформації та створенні художніх образів;  

 оволодіння виражальними можливостями проектно-графічних засобів; 

 формування умінь і навичок роботи з усім розмаїттям графічних технік, 

інструментів та матеріалів;  

 набуття вмінь та навичок роботи з проектним матеріалом;  

 формування й розвиток професійного мислення майбутніх фахівців 

графічного дизайну. 

Під час практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи відповідно 

профілю програми бакалавра дизайну формуються загальні та фахові 

компетентності. 

Загальні компетентності (світоглядна, громадська, комунікативна, 

інформаційна, науково-дослідницька й самостійна), а саме: 

 здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел 
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для розгляду конкретних питань, 

 уміння оцінювати й модифікувати освоєні наукові методи і засоби дизайн-

діяльності, 

 обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації, 

 здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати 

нестандартні завдання, 

 спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію. 

Фахові компетентності базові (організаційна, мистецтвознавча) та 

спеціальні (проектно-творча й технологічна), а саме: 

 володіння професійним термінологічним апаратом, 

 здатність використовувати у практичній діяльності  досвід світової та 

вітчизняної шкіл дизайну, методів та авторських приймів провідних дизайнерів, 

 володіння навичками візуального створення й сприйняття двовимірних і 

тривимірних об’єктів, 

 володіння різними методиками проектування об’єктів графічного дизайну, 

 здатність до формування необхідного обсягу фахової інформації з різних 

джерел для виконання конкретного дизайнерського завдання. 

Результати навчання (знання та практичні навички й уміння) 

Знання: 

 правильного визначення методів та засобів виявлення й відображення 

графічної пластики композиційного рішення;  

 коректного застосування виражальних можливостей проектно-графічних 

засобів для створення площинних композицій. 

Практичні навички й уміння: 

 володіння прийомами графічної розробки поверхні; 

 уміти працювати з проектним матеріалом; 

 творче застосування знань щодо особливостей графічних технологій та 

професійного застосування виразних можливостей графіки у дизайн-

проектуванні. 
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Програмні результати навчання: 

 творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань; 

 спроможність інтерпретувати й модифікувати авторські прийоми провідних 

дизайнерів; 

 здатність до проектного мислення та проектування оригінальних 

дизайнерських програм і проектів; 

 володіння навичками візуального створення і сприйняття двовимірних і 

тривимірних об’єктів; 

 здатність до самоосвіти, самоаналізу, самокоригування і 

самовдосконалення. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль І. 

 Особливості використання, візуальні характеристики, стилістичні 

особливості застосування природних матеріалів та  їх використання в 

первісному мистецтві.  

ТЕМА 1.1 Лекція 1. Загальна характеристика технік і матеріалів, які 

використовувались в період палеоліту (40 тис. р. до н.е.), мезоліту (8 тис. р. до 

н.е.), неоліту (5-1 тис р. до н.е.). Особливості застосування природних матеріалів  

для створення наскельних розписів, скульптури, дрібної пластики, різьблення по 

каменю, дереву та ін. Особливості технік і матеріалів, які використовували в 

художніх  творах  декоративно-ужиткового  мистецтва Єгипту і Месопотамії. 

ТЕМА 1.2 Використання каменю, дерева, кольорових паст, дорогоцінних 

металів в виробах єгипетських, асірійських та вавилонських майстрів. 

Використання кольорової кераміки в архітектурних ансамблях Месопотамії (Ур, 

Урук, Лагаш, оформлення храмів-зіккуратів). Технологія виготовлення та методи 

застосування керамічної кольорової плитки для оздоблення культових 

архітектурних споруд Месопотамії. Особливості використання каменю в 

створенні циліндричних печаток Асірії і Вавілону.  

 Практичне завдання. Розробка ескізу на тему: «Декоративна прикраса в 

стилі єгипетського мистецтва». Формат А3. Матеріали: тонований папір, темпера, 

гуаш, білила, чорний маркер.    

ТЕМА 1.3  Художні особливості матеріалів для виготовлення керамічних 

виробів крито-мікенського періоду. Стилістичні особливості кераміки камарес. 

Еволюція розвитку технік і матеріалів для виготовлення чорно фігурної та 

червоно фігурної кераміки періоду архаїки в Греції (7-6 ст. до н.е.). Усвідомлення 

художнього образу грецького та крито-мікенського вазопису та його вплив на 

формування кольорового оформлення керамічних творів. 

Практичне завдання. Виконання кольорового ескізу керамічного посуду за 



 

 

11 

темами на вибір: «Керамічний вазопис Криту», «Грецький вазопис періоду 

архаїки». Формат А3. Матеріали: папір, пастель, гуаш, вугілля.   

ТЕМА 1.4  Римські і християнські мозаїки: художні особливості, технологія 

виготовлення мозаїчного оформлення житлових і культових споруд періоду 

римської імперії. Використання техніки мозаїки для оформлення римських 

житлових будинків (1-3 ст. н.е.). Використання кольорової смальти для 

внутрішнього декорування християнських культових споруд.   

Практичне завдання. Розробка і виконання ескізу мозаїчного панно за 

мотивами оформлення римських віл. Формат А2. Матеріали: картон, пінопласт 

(0.3 мм), фарби акрилові, темпера, клей.      

Література основна: [2, 12, 19, 29, 50]. 

Література додаткова: [58]. 

Змістовий модуль ІІ.  

Технологічні особливості виготовлення творів декоративно-ужиткового 

мистецтва періоду середньовіччя в країнах Західної та Східної Європи.  

ТЕМА 2.1 Матеріали та технології оформлення обкладинок готичних 

манускриптів ХІІ-ХV ст. Використання дорогоцінних тканин, дерева, слонової 

кістки, золота, каміння для декоративного оздоблення палітурок середньовічних 

книг Франції, Англії, Німеччини ХІІ-ХV ст. Використання тканини, плетива, 

мережива в виготовленні творів декоративно-ужиткового мистецтва періоду 

готики. Стилістичні особливості оформлення рукописних книг періоду Київської 

Русі.  

ТЕМА 2.2 Різновиди технік і матеріалів для оформлення творів 

декоративно-ужиткового мистецтва ХVІІ- ХVІІ ст. Тенденції розвитку та новітні 

технології у виготовленні порцеляни Франції, Англії, Бельгії, Росії. Стилістичні 

особливості оформлення виробів з порцеляни та їх оформлення за допомогою 

художнього розпису. Взаємовплив творів станкового живопису та розписів 

житлових приміщень епохи рококо. Техніки і матеріали для оформлення віял, 

одягу, взуття епохи бароко і рококо.  
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Практичне завдання. Розробка і виконання кольорового ескізу по темі: 

«Декоративне оформлення карнавальних масок в стилі рококо». Розробка макету 

віял (основа, шовк, оздоблення фарбами, мереживо та ін.).  

ТЕМА 2.3. Інновації в розвитку технік і матеріалів для виготовлення творів 

декоративно-ужиткового мистецтва першої половини ХІХ ст. в Західній Європі. 

Стилістичні особливості створення ескізів шпалер за мотивами творів У. Морріса.  

Використання новітніх технологій  обробки скла на прикладі оформлення 

флаконів для парфумів художника і дизайнера Р. Лаліка. Роль художнього руху 

«Мистецтва і  ремесла» від керівництвом У. Морріса і Дж. Рескіна в контексті 

збереження та відтворення старовинних традицій поліграфії, декоративно-

ужитковому мистецтві та ін.  

Практичне завдання: виконання кольорового ескізу шпалер в стилістиці 

У. Морріса. Матеріали: папір, гуаш, білила, темпера.  

ТЕМА 2.4.  Техніки і матеріали у розробці та виготовленні ескізів 

театральних костюмів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Театральний костюм як вид 

образотворчого мистецтва. Стилістичні особливості сценографії художників  Л. 

Бакста, О. Бенуа, В. Меллера. Українська сценографія початку ХХ ст. 

Використання техніки колажу в оформленні театральних ескізів українських 

художників театру Б.Косарєва, О. Хвостенко-Хвостова, О. Екстер.  

Практичне завдання. Виконати ескіз театрального костюму в техніці 

колажу за мотивами сценографії Б. Косарєва в період 1920-х рр. Матеріали: 

кольоровий папір, гуаш, білила.  

Література основна: [1-6, 8, 9-12, 17, 23]. 

Література додаткова: [55, 57-58]. 

МОДУЛЬ 2. Оригінальна графіка  

Змістовий модуль ІІІ.  

Лінійні графічні форми 

ТЕМА 3.1 Лекція 1. Графічні форми та основні напрямки розвитку 

графічного мистецтва в другій половині ХХ ст. Види графічних форм, поняття 
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графічної мови. Графічні різновиди інформації про предмети, явища, процеси. 

Графічні засоби відтворення візуальної інформації. Огляд особливостей і 

виражальних засобів творів оригінальної графіки.  

ТЕМА 3.2 Види лінійних графічних форм.  

Аналіз основних графічних форм (точки, лінії, плями, кольору) та ролі 

кожної як засобу передання на площині змістової інформації (текстової або 

зображувальної) та художньої (декоративної) розробки форми.  

Практичне завдання. Розробити карту лінійних графічних форм. Кожна 

форма повинна максимально розкривати характер лінії та максимально виявляти 

її художню виразність. Створити графічну композицію, що гармонійно поєднує 

різні графічні форми. 

ТЕМА 3.3 Ниткографія.  

Поняття ниткографії та засоби створення художніх об’єктів за допомогою 

засобів ниткографії. Використання абстрактних форм для виконання сучасних 

творів мистецтва за допомогою техніки ниткографії . 

Практичне завдання. Використовуючи довільні абстрактні форми, 

отримані за допомогою техніки „ниткографія”, створити зображувальні графічні 

мотиви шляхом наступного доопрацювання. Виконання композиції з лінійних 

графічних форм. Формат А2. Матеріали: туш, бістр, білила.  

ТЕМА 3.4 Виражальні можливості силуету та плями.  

Створення графічних зображень використовуючи виражальні можливості 

лінії та плями. Маніпуляції з довільною абстрактною плямою, виконаною в стилі 

абстрактного мистецтва. Візуальні характеристики та засоби виконання 

графічного зображення у вигляді силуету власного автопортрету в профіль. Види 

стилізацій власного автопортрету у фас  за допомогою чорно-білої графіки.  

Практичне завдання. Виконати довільну композицію (шрифтову, 

формальну, сюжетну, декоративну) за вибором студента. Формат А3, матеріали та 

інструменти за вибором студента. 

Література основна: [1-6, 9, 10-14, 18, 20-24]. 

Література додаткова: [38, 39]. 
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Змістовий модуль ІV.  

Тональні графічні форми 

ТЕМА 4.1 Види тональних графічних форм.  

Аналіз тональних графічних форм як засобу заповнення графічної 

площини. Розгляд композиційно-художніх властивостей тональних форм.  

Практичне завдання. Розробити карту тональних графічних форм, 

підкреслити  характер плями та максимально виявляти її художню виразність. 

Формат А4. Матеріали за вибором студента.  

ТЕМА 4.2.  Тональні графічні форми: аерографія, набризг.  

Ознайомлення з особливостями та оволодіння навичками створення 

тональних форм у техніці аерографія, набризг.  

Практичне завдання. Створити формальну композицію з тональних 

графічних форм, використовуючи виражальні можливості техніки аерографія, 

набризг, які максимально розкривають характер плями та максимально виявляють 

її художню виразність. Формат А4, матеріали за вибором студента.  

ТЕМА 4.3 Тональні графічні форми. Поняття трафаретного друку. 

Ознайомлення з особливостями та оволодіння навичками створення тональних 

форм у техніці трафаретний друк. Засоби створення композицій з тональних 

графічних форм, використовуючи виражальні можливості техніки трафаретного 

друку. Засоби розкриття та максимального виявлення її художньої виразності. 

Створення композиції з тональних та лінійних графічних форм. 

Практичне завдання. Виконати композицію (обкладинка книги, 

ілюстрація, листівка, розворот буклету, шрифтова композиція тощо) за вибором 

студента, поєднавши тональні та лінійні графічні форми. Формат А3, матеріали та 

інструменти за вибором студента. 

Література основна: [1-6, 13, 14-17, 19, 20-24]. 

Література додаткова: [34-38, 52]. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

п/

п 

Назви розділів 

Кількість годин 
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МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль І.  

Особливості використання, візуальні характеристики, стилістичні особливості 

застосування природних матеріалів та  їх використання в первісному мистецтві 

 

1.1  Загальна характеристика технік і 

матеріалів, які використовувались в 

період первісного мистецтва 

  2     

1.2  Використання каменю, дерева, 

кольорових паст, дорогоцінних металів в 

виробах єгипетських, асірійських та 

вавилонських майстрів 

 4  4    

1.3  Художні особливості матеріалів для 

виготовлення керамічних виробів крито-

мікенського періоду 

 8  8    

1.4  Римські і християнські мозаїки: художні 

особливості, технологія виготовлення 

мозаїчного оформлення житлових і 

культових споруд періоду римської імперії 

 8  8    

МКР 1     1  

Разом  20 2 20  1  

 

Змістовий модуль ІІ. 

 Технологічні особливості виготовлення творів декоративно-ужиткового 

мистецтва періоду середньовіччя в країнах Західної та Східної Європи 

 

2.1  Матеріали та технології оформлення 

обкладинок готичних манускриптів ХІІ-ХV 

ст. 

 4  4    

2.2  Різновиди технік і матеріалів для 

оформлення творів декоративно-

ужиткового мистецтва ХVІІ- ХVІІ ст. 

 4  4 1   

2.3  Інновації в розвитку технік і матеріалів для 

виготовлення творів декоративно-

ужиткового мистецтва першої половини 

ХІХ ст. в Західній Європі. 

 6  6    

2.4  Техніки і матеріали у розробці та  6  6 1   



 

 

16 

виготовленні ескізів театральних костюмів 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

МКР  2     2  

Разом  20 2 30 2 2  

Усього за 3 семестр   2 50 4 4  

 

МОДУЛЬ ІІ 

Змістовий модуль ІІІ. Лінійні графічні форми 

 

3.1  Графічні форми та основні напрямки 

розвитку графічного мистецтва в другій 

половині ХХ ст.  

  2 4    

3.2  Види лінійних графічних форм.    4    

3.3  Ниткографія та засоби створення художніх 

об’єктів  
   4    

3.4  Виражальні можливості силуету та плями    4    

МКР 1     1  

Разом    20   30 

Усього за 3 семестр   2 20   30 

 

Змістовий модуль ІV.  Тональні графічні форми 

 

4.1  Види тональних графічних форм    6    

4.2  Графічні форми: аерографія, набризг    10    

4.3  Тональні графічні форми. Поняття 

трафаретного друку 
   10    

Разом   2 26    

Усього за 4 семестр   2 46   30 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  

МОДУЛЬ 1 

 

 

1.  Технологія виготовлення та методи застосування 

керамічної кольорової плитки для оздоблення культових 

архітектурних споруд Месопотамії. Особливості 

використання каменю в створенні циліндричних печаток 

Асірії і Вавілону 

6 

2.  Стилістичні особливості кераміки камарес. Еволюція 

розвитку технік і матеріалів для виготовлення чорно 

фігурної та червоно фігурної кераміки періоду архаїки в 

Греції (7-6 ст. до н.е.) 

6 

3.  Художні особливості матеріалів для виготовлення 6 
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керамічних виробів крито-мікенського періоду 

4.  Римські і християнські мозаїки: художні особливості, 

технологія виготовлення мозаїчного оформлення житлових і 

культових споруд періоду римської імперії 

6 

5.  Матеріали та технології оформлення обкладинок готичних 

манускриптів ХІІ-ХV ст. 

6 

6.  Різновиди технік і матеріалів для оформлення творів 

декоративно-ужиткового мистецтва ХVІІ- ХVІІ ст. 

6 

7.  Інновації в розвитку технік і матеріалів для виготовлення 

творів декоративно-ужиткового мистецтва першої половини 

ХІХ ст. в Західній Європі 

6 

8.  Техніки і матеріали у розробці та виготовленні ескізів 

театральних костюмів кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

8 

 Разом 50 

  

МОДУЛЬ 2 

 

 

9.  Графічні засоби відтворення візуальної інформації. 4 

10.  Аналіз основних графічних форм (точки, лінії, плями, 

кольору) та ролі кожної як засобу передання на площині 

змістової інформації 

4 

11.  Поняття ниткографії та засоби створення художніх об’єктів 

за допомогою засобів ниткографії 

4 

12.  Візуальні характеристики та засоби виконання графічного 

зображення у вигляді силуету власного автопортрету в 

профіль 

4 

13.  Аналіз тональних графічних форм як засобу заповнення 

графічної площини. Розгляд композиційно-художніх 

властивостей тональних форм 

6 

14.  Розгляд композиційно-художніх властивостей тональних 

форм 

6 

15.  Ознайомлення з особливостями та оволодіння навичками 

створення тональних форм у техніці аерографія, набризг 

8 

16.  Ознайомлення з особливостями та оволодіння навичками 

створення тональних форм у техніці трафаретний друк. 

Засоби створення композицій з тональних графічних 

форм, використовуючи виражальні можливості техніки 

трафаретного друку 

10 

 Разом 46 
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6. ТЕМИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ 
 

 

З\п 

 

 

Назва теми 
 

 

Кількість 

годин 
 

1. 

1.  

Визначити особливості технік і матеріалів, які 

використовувались в творах декоративно-ужиткового 

мистецтва стародавнього Єгипту 

 

 

2 

2.  

 

Визначити собливості використання каменю в створенні 

циліндричних печаток Асірії і Вавілону 

 

 

2 

 

3. 

Визначити роль художніх технік і матеріалів в створенні 

зразків грецького та крито-мікенського вазопису.  

 

 

2 

4. Визначити роль кольорової смальти для внутрішнього 

декорування християнських культових споруд   

 

2 

5. Пояснити особливості та засоби використання тканини, 

плетива, мережива в виготовленні творів декоративно-

ужиткового мистецтва періоду готики 

 

 

2 

6. Визначити основні техніки і матеріали для оформлення 

віял, одягу, взуття епохи бароко і рококо 

 

2 

7. Виявити інновації в розвитку технік і матеріалів для 

виготовлення творів декоративно-ужиткового мистецтва 

першої половини ХІХ ст. в Західній Європі 

 

 

2 

8. Пояснити роль художнього руху «Мистецтва і  ремесла» 

У. Морріса і Дж. Рескіна в контексті збереження та 

відтворення старовинних традицій поліграфії 

 

2 

9. Визначити інноваційні технології в галузі графічних 

засобів відтворення візуальної інформації 

 

2 

10. Пояснити особливості створення художніх композиціх з 

лінійних графічних форм 

 

2 

  

РАЗОМ 

 

 

12 
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7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

За джерелом інформації:  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп’ютерних 

інформаційних технологій, пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: ілюстрація, демонстрація, презентація.  

За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, репродуктивно-варіативні, 

пошукові, творчі, проблемно-пошукові, інтегративні. 

За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з ілюстративним матеріалом. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

 Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 

ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод 

цікавих аналогій тощо). 

 Добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Проектування» оцінюються 

за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 

системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Модульно-рейтингова система складається з двох частин, які 

доповнюють одна одну: модульної та рейтингової. Оцінювання знань 

студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і 

підсумкового контролю за відповідною 100-бальною шкалою згідно з 

Положенням про рейтингову систему оцінювання. 

Форми проведення поточного та підсумкового контролю: 

 види поточного контролю обираються викладачем (оцінювання поточних 

робіт, домашніх самостійних завдань,); 

 види підсумкового контролю визначаються навчальним планом (залік). 

Поточний контроль здійснюється в процесі навчальної діяльності 

студента за навчальними елементами змістового модулю. 

Модульний контроль здійснюється окремо у вигляді перегляду творчих 

робіт (портфоліо-контроль). 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю у табл.7. та порядок 

їхнього переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу 

подано, табл.8-9. 
 

№ 

з/п 
Вид діяльності Максимальна 

кількість 

Кількість 

одиниць 

Сума 

балів 
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балів за 
одиницю 

 МОДУЛЬ 1  

1 Відвідування лекцій 1 1 1 

2. Відвідування практичних занять  1 25 25 

3. Робота на практичному занятті  5-10 25 210 

4. 
Самостійна робота (виконання 

домашнього завдання) 
30 3 90 

5. 
Виконання модульної контрольної 

роботи (перегляд творчих робіт) 
25 3 75 

 
Усього без урахування коефіцієнта    –     401  балів 

(коефіцієнт – 4,01) 

 МОДУЛЬ 2   

1 Відвідування лекцій 1 1 1 

2. Відвідування практичних занять  1 23 23 

3. Робота на практичному занятті  5-10 23 200 

4. 
Самостійна робота (виконання 

домашнього завдання) 
25-30 3 85 

5. 
Виконання модульної контрольної 

роботи (перегляд творчих робіт) 
25 2 50 

 
Усього без урахування коефіцієнта    –     359  балів 

(коефіцієнт – 5,98) 

 

Підсумковий контроль здійснюється після проходження модулю 

залікового кредиту. Підсумкове модульне оцінювання визначається як сума 

балів, отриманих студентом при вивченні навчального матеріалу тем змістового 

модулю, та балів, отриманих за результатами модульного контролю та 

підсумкового контролю (екзамену чи заліку). Ця сума балів становить рейтинг 

студента з навчальної дисципліни. Протягом семестру правила підрахунку балів 

не змінюються. Важливість цих балів для студента зумовлюється тим, що 

одержанні за модулі бали зараховуються студенту при виведенні підсумкової 

оцінки за весь курс. Це повинно спонукати студента до  систематичної роботи і 

стимулювати його бажання підвищити свій рейтинг. 

Підсумкова оцінка контролю поточної успішності студента складається з 

трьох складових: 

- систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 

- рівень виконання поточних та творчих  завдань самостійної роботи; 

- підготовка до портфоліо-контролю. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної 

роботи залежить від дотримання таких вимог: 

- своєчасність виконання навчальних завдань; 

- повний обсяг їхнього виконання; 

- якість виконання навчальних завдань; 

- самостійність виконання; 
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- творчий підхід до виконання завдань; 

- ініціативність у навчальній діяльності. 

Сума рейтингових оцінок (балів), отриманих студентом в межах залікового 

кредиту та підсумкового модульного контролю (ПМК), порівнюється з 

даними порівняльної таблиці оцінок і робиться відповідний висновок. Наприклад, 

студент отримав 117 : 2,53= 46,23 балів за поточну роботу і + 30 балів за екзамен 

= 76,23 й у підсумку оцінка «добре» за 4-бальною національною шкалою. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Таблиця 8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Таблиця 9 
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Змістовий модуль І 

(лекційні заняття + 

практичні роботи) 

Змістовий модуль ІІ 

(лекційні заняття + 

практичні роботи+ 

самостійна робота) 

Змістовий модуль ІІІ 

(лекційні заняття + 

практичні роботи+ 

самостійна робота) 

Т
1
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Змістовий модуль 

ІV(лекційні заняття + 

практичні роботи+ 

самостійна робота) 

Змістовий модуль V 

(лекційні заняття + 

практичні роботи+ 

самостійна робота) 

Змістовий 

модуль VІ 

(лекційні заняття 

+ практичні 

роботи+ 

самостійна 

робота) 

Т
1
2
 

Т
1
3
 

Т
1
4
 

Т
1
5
 

Т
1
6
 

Т
1
7
 

Т
1
8
 

М
К

Р
 

Т
1
9
 

Т
2
0
 

М
К

Р
 

359 5,98 60 40 100 

1 12 12 37 22 33 63 25 44 85 25 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

• Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Опорні конспекти лекцій 

 Навчальні посібники 

 Робоча навчальна програма 

 Слайди, презентації 

 Демонстраційний дидактичний матеріал 

 Роздатковий дидактичний матеріал 

 Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів 

 Засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю) 

 Відеозаписи майстер-класів 
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