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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

КОМПОНЕНТИ 
 

Мета: професійна підготовка спеціалістів для роботи в індустріях шоу-
бізнесу: естрада, театр, кіно, івенти, ТБ, Інтернет-платформи тощо.  

Під час вивчення курсу, здобувачі вищої освіти на практиці зможуть 
створювати творчі проекти, а накопичений досвід та знання використовувати під 

час роботи на топових проектах України та світу. 
Основними завданнями освітньої компоненти «Режисура в проектах шоу-

бізнесу» є вивчення основних понять системного управління проектами в 

соціокультурній діяльності; набуття вмінь і навичок з організації творчого 
процесу проектів шоу-бізнесу, роботи менеджера з режисером, роботи в 

колективі, розробки й прийняття управлінських рішень. Ті, хто вивчають дану 
дисципліну мають усвідомлювати, що вона належить до циклу професійно-

орієнтованих освітніх компонент і є важливою у вихованні та професійному 
становленні фахівців менеджменту шоу-бізнесу. 

Предмет: прийняття режисерських творчих рішень в процесі створення та 
демонстрування проектів у шоу-бізнесі та у соціокультурній діяльності загалом з 

метою досягнення цілей суб’єкта шоу-бізнесу та задоволення потреб його 
прихильників через створені нею творчі продукти. 

 
Вивчаючи освітню компоненту,  здобувачі повинні знати: 

- особливості та сутність світогляду і творчості режисера; 

- зміст ідейно-тематичного аналізу проектів шоу-бізнесу; 

- сутність архітектоніки та композиційної побудови проектів шоу-

бізнесу; 
- особливості драматургії; 

- специфіку роботи з акторами, артистами, ведучими, аматорами; 

- набір засобів до створення атмосфери; 

- завдання тендерів і презентації проектів для замовника; 

- сутність і завдання режисерського обліку; 
здобувачі повинні вміти: 

- формувати режисерський задум проекту шоу-бізнесу;  

- ухвалювати режисерське рішення проекту; 

- розвивати режисерські здібності; 
- уміння проводити режисерський аналіз проектів; 

- обирати підходи до втілення проекту; 

- організувати роботу з командою; 

- вести договірну роботу суб'єкта шоу-бізнесу. 

 

Передумови вивчення освітньої компоненти 

Передумов для вивчення освітньої компоненти «Режисура в проектах шоу-

бізнесу» немає. 
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

№ 

з/п 
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РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ РЕЖИСЕРА В PR-ЗАХОДАХ 

1.1. Режисер як керівник з планування та реалізації 

творчих проектів 
14 1  2   11 

1.2. Режисерський задум та режисерське рішення 
проекту 

16   4   12 

1.3. Розвиток режисерських здібностей. Режисерський 

тренінг 
15 1  4   10 

 Разом за 1 розділ 45 2  10   33 

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЖИСЕРСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЕКТАХ PR 

2.1. Режисерський аналіз проектів 14   4   10 

2.2. Робота режисера над втіленням проекту 13   4   9 

2.3. Управління режисерськими проектами 18 4  6   8 

 Разом за 2 розділ 45 4  14   27 

 Разом за 3 семестр 90 6  24   60 

 Всього 90 6  24   60 
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3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

РОЗДІЛ 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ РЕЖИСЕРА В PR-ЗАХОДАХ 
 

ТЕМА 1.1. РЕЖИСЕР ЯК КЕРІВНИК З ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ 

 

Світогляд – здатність режисера відображати і пізнання життя. 

Спостереження як один із головних засобів розвитку творчого мислення  
режисера. Тема, ідея, проблема, проблематика, конфлікт, колізія, перипетія, 

драматургія, запропоновані обставини, дія, надзавдання  та їх визначення у 
режисурі. 

Режисер як носій основної думки художнього твору та його глибинного 
змісту. Світогляд режисера як невід’ємна частина творчості і творчість як 

невід’ємна частина світогляду. 
Особливості роботи режисера в якості інтерпретатора, творця нової сценічної 

реальності, організатора дії у часі і просторі. Режисер як майстер пошуку образно-

ритмічного і пластичного рішення номеру, вистави, заходу тощо. Завдання 
режисера як керівника творчо-виробничого процесу створення проекту, вистави, 

номеру, івент-заходу тощо. 
Режисура як своєрідний вид художньої творчості, який дозволяє створювати 

просторово-пластичне, художньо-образне рішення ідейно-тематичного задуму. 
Складовими предмету режисури є: режисура, як тлумачення твору; його 

постановка; організація творчого процесу; задум і реалізація, два основні етапи 
режисури; професійні якості режисера: вміння відчувати і створювати творчу 

атмосферу, здатність до художньо-образного мислення, режисерського бачення та 
рішення режисерського задуму, практичні навики, використання елементів 

майстерності драматичного актора, естрадного артиста, шоумена тощо;  розвиток 
педагогічних та організаторських здібностей. 

 

ТЕМА 1.2. РЕЖИСЕРСЬКИЙ ЗАДУМ ТА  РЕЖИСЕРСЬКЕ РІШЕННЯ 
ПРОЕКТУ 

 

Цілі і завдання режисерського задуму як творчий процес, в результаті якого 

має оформитися конкретне розуміння і осмислення режисером дійсності, яке 
дасть чітку позицію, емоційне відчуття, а також пластично-просторове і тональне 

рішення майбутнього дійства, в єдиному стилістичному і жанровому ключі. 
Завдання режисерського задуму щодо охоплення і приведення до художньої 

єдності всіх сторін, всіх граней майбутньої постановки. Форми реалізації 
режисерського втілення задуму. 

Цілі розробки творчих завдань режисером для інших працівників. 
Особливості роботи з художником. Основні завдання під час роботи з 

композитором. Визначення завдань, що вирішуються танцем у проекті. 
Забезпечення основних принципів акторського виконання (методи гри) та 
способів взаємодії з глядачем. Особливості робота з художником зі світла  
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Охоплення творчого колективу своїм баченням як головне завдання режисера 

під час підготовки втілення проекту.  
 

ТЕМА 1.3. РОЗВИТОК РЕЖИСЕРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ. 
РЕЖИСЕРСЬКИЙ ТРЕНІНГ 

Розвиток професійних здібностей режисера. Своєчасність, цілеспрямованість, 
систематичність навчання як головні умови розвитку та вдосконалення здібностей 

режисера. 
Режисерський тренінг як процес свідомої активної участі людини у виконанні 

спеціальних вправ, що моделюють окремі операції професійної діяльності та 

посилюють можливості шляхом розвитку професійної психотехніки. 
Завдання режисерських вправ для розвитку спостережливості, уваги, уяви, 

відчуття ритму, вміння будувати сценічний сюжет, працювати з акторами, 
імпровізувати за системою Л.Курбаса. 

Розвиток здібностей для сценічного перевтілення і подієво-видовищного 
мислення як головний напрям спеціального режисерського тренінгу. 

Сутність принципу моделювання елементарних операцій професійної 
діяльності режисера. Систематичність проведення вправ у навчальному процесі та ї ї  

значення для розвитку режисерських здібностей. 
 

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЖИСЕРСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЕКТАХ PR 
 

ТЕМА 2.1. РЕЖИСЕРСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ 

 

Режисерський аналіз як основа створення майбутнього заходу. Процес 

режисерського аналізу та його етапи. Середовища отримання інформації для 
здійснення режисерського аналізу.  

Режисерський аналіз як сукупність накопичення матеріалу за необхідною 
тематикою; творчого процесу пізнання сценарію, розгляду його основних 

елементів (ідейно-тематичного аналізу, визначення головного конфлікту, 
композиції, визначення жанру та інше); визначення режисером теми, проблеми, 

ідеї, надзавдання майбутнього проекту; аналізу сценарію та визначення головного 
конфлікту, його складових елементів; визначення головної сюжетної лінії 

сценарію; визначення початкової дії, головної (центральної) події та завершальної 
події; визначення фабули як зовнішньої дії у сценарії, її канви, схеми та руху. 

 
ТЕМА 2.2. РОБОТА РЕЖИСЕРА НАД ВТІЛЕННЯМ ПРОЕКТУ 

 

Співпраця режисера і менеджера як баланс між адміністративним і творчим 
завданнями. Професійні обов’язки та завдання, що вирішує менеджер під час 

роботи у творчій організації. Рівні менеджменту в організації. Співпраця 
менеджера та режисера як запорука запобігання конфліктним ситуаціям під час 

реалізації творчих проектів.  
Спільна робота менеджера та режисера під час планування творчого проекту. 

Розробка графіка виконання робіт і призначення відповідальних осіб. Контроль 
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виконання робіт під час реалізації творчого проекту. Шляхи та засоби подолання 

протиріч в ході реалізації творчих проектів.  
 

ТЕМА 2.3. УПРАВЛІННЯ РЕЖИСЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ 
 

Цілі та завдання проведення тендерних процедур замовниками проектів шоу-
бізнесу. Види тендерів.  

Презентація як представлення наявних чи потенційних робіт інформаційними 
та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію 
глядачів: відвідувачів, покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів 

тощо.  
Логістика як процес, пов'язаний з транспортуванням, зберіганням та 

обробкою будь-кого і будь-чого, що пов’язано з проектом. Адміністративна група, 
що курирує процес логістики та її завдання. 

Режисерський сценарій як розробка екранної (сценічної) інтерпретації 
літературного сценарію режисером. Структура технічних заміток режисерського 

сценарію. Документи, що затверджуються на основі режисерського сценарію.  
Line up як список виступаючих артистів і путівник по проекту та його 

наповненню. Монтажний лист як таблиця з детальним, хронологічним 
викладенням подій проекту. Розкадровка як інструмент представлення сценарію у 

вигляді послідовності кадрів.  
Кастинг як форма відбору  претендентів на виконання відповідного творчого 

задуму. 

       Підрядник як сторона договірних відносин, яка зобов’язується на свій ризик 
виконати певну роботу за завданням другої сторони.  

Договір як домовленість двох або більше сторін, спрямована на визначення, 
зміну або припинення прав і обов’язків між сторонами.  Бріф як угода між 

готовими до співпраці сторонами, у якій прописані та враховані всі основні 
параметри.  
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4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1.1. Режисер як керівник з планування та реалізації творчих проектів 

План 
1. Світогляд і творчість. 

2. Становлення і розвиток професії режисера. 
3. Предмет режисури.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 6, 8, 10, 17, 20, 22, 35. 

 

Тема 1.3. Розвиток режисерських здібностей. Режисерський тренінг 

План 

 1.  Розвиток професійних здібностей режисера. 
 2.  Режисерський тренінг.  

 3. Сутність принципу моделювання елементарних операцій професійної  
     діяльності режисера. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 6, 8, 16, 24, 25, 33. 

 
Тема 2.3. Управління режисерськими проектами 

План 
1. Цілі та завдання проведення тендерів. 
2. Презентація як інструмент, що сприяє візуалізації думок.  

3. Функції логістики в процесі реалізації творчого проекту. 
4. Документи, що затверджуються на основі режисерського сценарію. 

5. Формування вимог до учасників кастингу залежно від вимог творчого проекту. 
6. Види договорів та можливість їх застосування.       

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  

1, 3,4, 5, 6, 8, 9,10,12, 14, 16, 17, 20, 22, 31, 34. 
.
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5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Тема 1.1. Режисер як керівник з планування та реалізації творчих проектів 

Мета: забезпечити формування передумов для розуміння здобувача вищої 

освіти особливостей світогляду і творчості режисера. 

Метод роботи – індивідуальна письмова робота. 
Завдання 

Створити есе обсягом в еквіваленті до 2 сторінок формату А4, де викласти власні 

думки щодо особливостей діяльності режисера в сучасних умовах розвитку шоу -
бізнесу.  

Виявити найбільш успішних, на думку здобувача вищої освіти, серед них. При 
цьому з позиції роботи режисера описати спостереження певних подій та 
провести аналіз побаченого за день. 

 Перевірка результатів: письмові відповіді. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 6, 8, 10, 17, 20, 22, 35. 
 

Тема 1.2. Режисерський задум. Режисерське рішення проекту 
Заняття 1-2 

Мета: створити передумови для формування базових умінь щодо 

формування режисерського задуму проекту шоу-бізнесу та прийняття відповідних 

режисерських рішень у ході його реалізації. 

Метод роботи – індивідуальна робота. 
Завдання 

  Продемонструвати сформовані компетенції щодо створення та реалізації 

режисерських рішень. В процесі виконання завдання намагайтеся:  
1) створити концепцію проекту; 

2) описати свій режисерський задум; 
3) створити план втілення режисерського задуму. 
Перевірка результатів: письмові відповіді. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 6, 8, 14, 16, 21, 32. 
 

Тема 1.3. Розвиток режисерських здібностей. Режисерський тренінг 

Заняття 1-2 

Мета: формування базових компетенцій щодо тренування та розвитку 

режисерських здібностей як складової професійно-важливих якостей менеджера 
шоу-бізнесу. 

Метод  роботи –  робота в малих  групах. 
Завдання 

Скористатися надбаними знаннями та вміннями, що можуть сприяти розвитку 
режисерських здібностей. Створити передумови для формування таких здібностей 

шляхом їх тренування. Для досягнення запланованих результатів отриманого 
завдання, в процесі проходження тренінгу спробуйте:  



11 

 

1) виконати вправи на уяву; 

2) виконати вправи на асоціативне мислення; 
3) виконати вправи на просторово-пластичні рішення; 

4) моделювати елементарних операцій професійної діяльності режисера;  
5) сформулювати вимоги до систематичності проведення вправ у навчальному 

процесі як важливого процесу для розвитку режисерських здібностей. 
Перевірка результатів: усні відповіді представників груп 

 
 Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 6, 8, 16, 24, 25, 33. 

 

Тема 2.1. Режисерський аналіз проектів 
Заняття 1-2 

Мета: створити передумови для формування базових умінь щодо організації  

процесу режисерського аналізу проектів. 

Метод роботи – індивідуальна письмова робота. 
Завдання 

Розробити зразок проведення режисерського аналізу проектів, при цьому 

врахувати та здійснити такі кроки: 
1) зробити аналіз існуючого проекту; 

2) зробити порівняння проектів; 
3) розробити аналіз власного проекту. 

Перевірка результатів: письмова робота до 2 умовних сторінок формату А-4 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 23, 33. 
 

Тема 2.2. Робота режисера над втіленням проекту 

Заняття 1-2 

Мета: формування та розвиток базових вмінь і навичок щодо роботи режисера та 

менеджера над втіленням і реалізацією проекту. 

Метод роботи на практичному занятті – індивідуальна письмова практична 

робота. 

Завдання 

Розробити власну структуру адміністративної групи режисерського проекту з 

визначеними обов’язками всіх її членів (за вибором здобувача вищої освіти). В 

процесі роботи продумати і записати відповіді на запитання: 

1) визначити основні завдання режисера;  
2) адміністративна група: її склад, обов’язки;  

3) підлеглість і координація дій режисерсько-постановчої групи та 
адміністративної групи.  

Перевірка результатів: письмові відповіді (до 2 сторінок умовного формату А4) 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 9, 10, 13, 17, 20, 30. 
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Тема 2.3. Управління режисерськими проектами 

Заняття 1 

Мета: формування знань і базових умінь щодо роботи менеджера шоу-бізнесу та 

режисера під час участі в оголошених замовником тендерів на творчі (сценічні, 
розважальні тощо) продукти. 

Метод роботи на практичному занятті – робота малими групами. 
Завдання  

1. З використанням комунікаційно-інформаційних засобів виявити основних 

ініціаторів, частоту та сезонність проведення тендерних заходів щодо закупівлі 
продуктів шоу-бізнесу.  

2. Розглянути доступні тендерні оферти від їх учасників. Здійснити 

обґрунтований вибір на користь того чи іншого учасника тендеру.  
3. Подати власний проект на уявний тендер, дотримуючись при цьому таких 

пунктів: 
1) аналіз існуючих тендерів;  

2) змоделювати участь у тендері; 
3) розробити презентацію існуючого проекту; 

4) розробити презентацію власного проекту; 
5) охарактеризувати основних замовників продуктів шоу-бізнесу. 

Перевірка результатів – усні доповіді. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 22, 34. 
 

Заняття 2 

Мета: забезпечення базових компетенцій щодо організації режисерського обліку 

та належного використання всіх його елементів. 

Метод роботи на практичному занятті – індивідуальна робота. 
Завдання 

Проаналізувавши літературні джерела та інформаційно-комунікаційні дані 

виявити особливості логістики, розкадровки в межах режисерського обліку.  
Під час підготовки завдання:   

1) розробити літературний сценарій  проекту; 
2) розробити режисерський сценарій проекту; 

3) створити розкадровку проекту; 
Представлення результатів – виступи представників малих груп. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 9, 10, 13, 17, 20, 30. 
 

Заняття 3 

Мета: формування вмінь і навичок здобувачів вищої освіти щодо використання 

переваг кастинг-менеджменту, а на цій основі формування бази підрядників та 

учасників проекту. 

Метод роботи на практичному занятті – практична робота малими групами. 

Завдання 
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Вивчити та проаналізувати можливості кастинг-менеджменту як засобу 

належного формування баз підрядників та інших учасників проекту. При цьому 

спланувати власні заходи кастинг менеджменту (вид діяльності за вибором 

здобувача вищої освіти).  

В ході роботи доцільно: 

1) ознайомитись з підрядниками; 

2) змоделювати ситуації співпраці з підрядниками на проектах; 

3) провести аналіз підбору учасників під проект; 

4) структура кастингу та можливості його розвитку; 

5) робота з переможцем кастингу. 

Представлення результатів – виступи представників малих груп. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 31. 
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6. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Тема 1.1. Режисер як керівник з планування та реалізації творчих проектів 

Теоретичні питання 
1. Що є предметом режисури? 

2. Основні функції режисера на проектах. 
Практичні завдання 

1. Описати власні спостереження за день. 
2. Описати біографію незнайомої людини по фото. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 5, 6, 8, 10, 17, 20, 22, 35. 
  

Тема 1.2. Режисерський задум. Режисерське рішення проекту 

Теоретичні питання 

1. Що таке режисерський задум? 

2. Що таке режисерське рішення? 

Практичні завдання 

1. Описати режисерський задум проекту, заданого викладачем. 

2. Описати режисерське рішення проекту, заданого викладачем. 

3. Розробити режисерський задум власного проекту.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 6, 8, 14, 16, 21, 32. 
 

Тема 1.3. Розвиток режисерських здібностей. Режисерський тренінг 

Теоретичні питання 

1. В чому полягає методика розвитку режисерських здібностей за Л. Курбасом? 
Практичні завдання 

1. Повторювати вправи, задані викладачем. 
2. Розробити власний режисерський тренінг. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 6, 8, 16, 24, 25, 33. 

 

Тема 2.1. Режисерський аналіз проектів 

Теоретичні питання 

1. З чого складається режисерський аналіз? 
2. Які принципи підготовки створення режисерського аналізу? 

Практичне завдання 
Проаналізувати проект, заданий викладачем. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 7, 9, 10, 15, 19, 23, 33. 

 
Тема 3.1. Робота режисера над втіленням проекту 

Теоретичне питання 

Роль менеджера на проекті, взаємодія з режисерською групою, головним режисером. 
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Практичні завдання 

1. Змоделювати практичну ситуацію на проекті задану викладачем. 
2. Знайти менеджера для власного проекту. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 4, 9, 10, 13, 17, 20, 30. 

 

Тема 2.3. Управління режисерськими проектами 

Теоретичні питання 

1. Що таке тендер?  

2. Що таке презентація проекту? 
3. Основні показники якості презентації проекту. 
4. Основна роль логістики проекту. 

5. Для чого потрібна розкадровка? 

6. Що таке кастинг? 

7. Хто може входити до підрядників проекту? 

8. Як знайти учасників для проекту? 

9. Основні складові договору на проекті. 
Практичні завдання 

1. Розробити презентацію власного проекту. 

2. Розробити режисерський сценарій власного проекту. 
4. Створити монтажний лист проекту. 

5. Прописати логістику проекту. 

6. Розробити договір для власного проекту. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 4, 7, 9, 15, 19, 23, 29. 
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7. ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ  

 
1. Мистецтво відображення і пізнання життя. 

2. Який метод побудови естрадного номеру складається з можливостей і якостей 
артиста?   

3. Професія людини, яка є інтерпретатором, творцем сценічної реальності, 
організатором дії у часі і просторі, майстром пошуку образно -ритмічного і 

пластичного рішення номеру, вистави, заходу. 
4. На яке питання умовно відповідає «Тема»? 
5. Узагальнююча, центральна думка твору, його сенс, те, що хотів сказати 

режисер. 
6. Метод побудови естрадного номеру за законами композиційної побудови. 

7. Частина драматургічного твору, в якій характеризується обставини, що 
передує початку дії. 

8. Cукупність декількох проблем, або коло проблем, які порушені у творі.  
9. Особисте розуміння та відчуття твору постановником чи виконавцем, 

роз'яснення, тлумачення наукових і літературних текстів, творів 
образотворчого мистецтва. 

10. Стислий переказ найголовніших подій, які складають сюжет художнього твору 
в їх логічній послідовності. 

11. Явище чи життєвий факт, які корінним чином змінюють дієву лінію акторів 
або групи персонажів. 

12. Обов’язковий елемент структури драматургічного твору – зіткнення 

протилежних ідей та поглядів, загострення суперечностей, яке має форму 
драматичної боротьби. 

13. Хто керує творчо-виробничим процесом створення проекту? 
14. Що входить до засобів створення атмосфери? 

15. Пролог, експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка, фінал. 
16. Предмет зображення, люди, відносини, коло подій, яке осмислюється у творі.  

17. На яке питання умовно відповідає «Ідея»? 
18. Режисерський задум. 

19. Що називають сукупністю усіх подій, викладених у логічній причинно-часовій 
послідовності? 

20. Мистецтво художнього оформлення сцени, вистави, видовища. 
21. Основна функція режисерського сценарію мистецького проекту. 

22. Режисерський аналіз. 
23. Пристосування якогось тексту до потреб сценарію, переробка тексту.  
24. Професійні якості режисера. 

25. Монтажний лист проекту. 

Практичні завдання 

Розробити структуру та план реалізації власного творчого проекту з 

добором необхідних режисерських інструментів його популяризації (вид 

діяльності – за вибором здобувачів вищої освіти).  



17 

 

При цьому: описати основні умови успішного реалізації проекту в 

адміністративному, творчому середовищі та в середовищі споживачів даного 

проекту; обрати і обґрунтувати систему аналізу ефективності роботи проекту. 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Оцінку А (90-100), «відмінно» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив зацікавленість 

в отриманні знань, брав активну участь у підготовці до занять і в обговоренні 

проблемних питань тем освітньої компоненти. Належним чином, своєчасно та в 

повному обсязі виконував завдання, винесені на самостійне опрацювання. У 

виступах на заняттях продемонстрував глибину засвоєння теоретичного матеріалу як 

на основі інформації лекцій, так і за рахунок даних, одержаних із зовнішніх джерел. 

Під час практичних і/або лабораторних занять продемонстрував сформовані навички 

виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав відмінні знання. 

Оцінку В (84-89), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував всі види навчальних занять, проявив зацікавленість 

в отриманні знань, брав участь у підготовці до занять і в обговоренні проблемних 

питань тем освітньої компоненти. Належним чином і своєчасно виконував завдання, 

винесені на самостійне опрацювання. У виступах на заняттях показав глибину 

засвоєння теоретичного матеріалу на основі інформації лекцій і, частково, за рахунок 

даних, одержаних із зовнішніх джерел. На практичних і/або лабораторних заняттях 

продемонстрував сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж 

навчального періоду та під час підсумкового контролю показав добрі знання. 

Оцінку С (74-83), «добре» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, проявив зацікавленість в 

отриманні знань, готувався до занять і брав участь в обговоренні проблемних питань 

тем освітньої компоненти. Намагався своєчасно і в повному обсязі виконувати 

завдання, винесені на самостійне опрацювання. У виступах на заняттях показав 

здебільшого засвоєння теоретичного матеріалу на основі інформації лекцій і, 

частково, за рахунок даних, одержаних із зовнішніх джерел. На практичних і/або 

лабораторних заняттях продемонстрував добрий рівень сформованості навичок 

виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав переважно добрі знання.  

Оцінку D (66-73), «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски з різних 

причин, проявив певну зацікавленість в отриманні знань, з певною нерегулярністю 

готувався до занять і намагався брати участь в обговоренні проблемних питань тем 
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освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання, виконував із 

незначними затримками і/або не в повному обсязі. У виступах на заняттях показав 

засвоєння теоретичного матеріалу здебільшого на основі інформації лекцій з 

незначним вкрапленням даних, одержаних із зовнішніх джерел чи власного досвіду. 

На практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував неповністю 

сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду 

та під час підсумкового контролю показав задовільні знання.  

Оцінку Е (61-65), «задовільно» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду відвідував навчальні заняття, хоча мав і пропуски в т.ч. з 

неповажних причин, проявив слабку зацікавленість в отриманні знань, до занять 

готувався нерегулярно, хоча й намагався брати участь в обговоренні проблемних 

питань тем освітньої компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання, 

виконував із затримками і/або не в повному обсязі. У виступах на заняттях показав 

слабке засвоєння теоретичного матеріалу, базоване на фрагментарній інформації 

лекцій. На практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував частково 

сформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду 

та під час підсумкового контролю показав переважно задовільні знання. 

Оцінку FX (21-60), «незадовільно з можливістю повторного складання» 

одержує здобувач вищої освіти, який впродовж атестаційного періоду мав значну 

кількість пропусків навчальних занять в т.ч. з неповажних причин, проявив слабку 

зацікавленість в отриманні знань, до занять здебільшого не готувався, інколи 

намагався брати участь в обговоренні проблемних питань тем освітньої компоненти. 

Завдання, винесені на самостійне опрацювання, не виконував, або виконував із 

значними затримками, не в повному обсязі, з порушеннями методичних вимог. У 

виступах на заняттях показав слабке засвоєння теоретичного матеріалу, або й повне 

незнання навіть лекційної інформації. На практичних і/або лабораторних заняттях 

продемонстрував несформовані навички виконання практичних завдань. Впродовж 

навчального періоду та під час підсумкового контролю показав переважно 

незадовільні знання. 

Оцінку F (0-20), «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

освітньої компоненти» одержує здобувач вищої освіти, який впродовж 

атестаційного періоду мав значну кількість пропусків навчальних занять, більшість з 

яких з неповажних причин, не проявив зацікавленості в отриманні знань, до занять 

не готувався, не брав участі в обговоренні проблемних питань тем освітньої 

компоненти. Завдання, винесені на самостійне опрацювання в основному не 

виконував. У виступах на заняттях показав відсутність теоретичних знань. На 

практичних і/або лабораторних заняттях продемонстрував несформовані навички 

виконання практичних завдань. Впродовж навчального періоду та під час 

підсумкового контролю показав незадовільні знання. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 
повторного 

складання 

0–20 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 
компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 

вивченням 
освітньої 

компоненти 
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