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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 
 

Мета: формування в здобувачів вищої освіти системи поглиблених знань  
з основ креативності, відповідно до вивчення цілого блоку теоретичних та 

практичних умінь та навиків, що допоможуть при створенні авторських 
креативних проєктів. Значна увага приділяється вивченню специфіки 
використання креативних технологій  різними медіаплатформами та аналітиці 

трендових технологій. У ході дисципліни на реальних прикладах розглядається 
існуючий досвід створення та популяризації використання креативних 

прийомів у медіасфері. Набуті знання допоможуть сформувати 
поліфункціонального та адаптивного спеціаліста в сфері медіа з  креативним 

мисленням, розумінням логіки соціального розвитку та ролі медіа в сучасному 
суспільстві, змотивувати здобувача освіти використовувати креативні 

технології у підготовці матеріалів даної спеціальності. По завершенню 
вивчення даного курсу здобувач освіти готує власний проєкт, використовуючи 

креативні технології.  
Завдання: теоретична та практична підготовка майбутніх журналістів, 

працівників ЗМІ в умовах сучасного інформаційного простору; засвоїти процес 
створення креативних технологій; оволодіти спеціальними професійними 
знаннями та вміннями креативного мислення та технологічної діяльності  у  

майбутній професії; усвідомити значення створення креативного продукту у 
медіасфері.  

Предмет: процес створення та запровадження креативних технологій у 
професійній діяльності. 

Передумови вивчення освітньої компоненти: «Основи зв'язків з 
громадськістю та реклами», «Основи журналістики».  

 

2. Структура освітньої компоненти 

№ 
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Розділ 1. Теоретичні та практичні аспекти креативних технологій у медіасфері 

1.1. Предмет та понятійний апарат 
курсу «Креативні технології в 

медіасфері» 

6 2  
   

4 

1.2. Контент креативних технологій 10 2 2    6 

1.3. Типи креативного мислення 14 2 2    10 

1.4. Суть і зміст творчого процесу в ЗМІ 14 2 2    10 

1.5. Техніки креативності 14 2 2    10 
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1.6. Креативний менеджмент 16 4 2    10 

1.7. Комунікації креативних технологій 14 2 2    10 

1.8. Основні формати взаємодії ЗМІ зі 
споживачем 

16 2 4 
   

10 

1.9. Логіка створення власного проєкту. 

Розробка нових креативних 
продуктів, послуг  

16 2 4 

   

10 

 Разом за 1 розділ 120 20 20    80 

 Разом за 4 семестр 120 20 20    80 

 Всього 120 20 20    80 

 

3. Програма освітньої компоненти 

 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДІАСФЕРІ 
 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ ТА ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ КУРСУ «КРЕАТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДІАСФЕРІ» 

 

Поняття креативності. «Велика креативність» і «Мала креативність».  

Креативні стрибки. Конвенціональне рішення. Ізольоване «оригінальне 
рішення». Креативне рішення. Вимір креативності.   

 
ТЕМА 1.2. КОНТЕНТ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Поняття «технологія». Якості технології (базисні, специфічні, додаткові). 
Технологічний продукт. Етапи створення технології.  

 
ТЕМА 1.3. ТИПИ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ 

 

Системне мислення. Конвергентне (вертикальне).  Дивергентне.  

Латеральне.  Джой Пол Гуілфорд, як дослідник креативного дивергентного 
мислення. Критичне мислення. Метод «Креативної конфронтації». «Метод 

інверсії». «Метод організованих стратегій». «Метод емпатії». «Метод 
евристичних запитань». 

 
ТЕМА 1.4. СУТЬ І ЗМІСТ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ЗМІ 

 

Творча особистість. Етапи творчого процесу. Аналіз критичних зауважень. 

Гальмуючі механізми та інструменти креативності, творчого процесу.  
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ТЕМА 1.5. ТЕХНІКИ КРЕАТИВНОСТІ 
 

Навчальний тренінг. Техніки: «Мозковий штурм», «Техніки модерації», 
«Бісоціація», «Синектика», «Метод ментальної провокації», «Контрольна 

таблиця Осборна».  «Концептуальне віяло». «Запитання Скампер». «Решітка 
ідей». «Перетягування канату».  

 

ТЕМА 1.6. КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Сутність креативного менеджменту. Формування креативної особистості. 
Форми виявлення, способи розвитку і використання творчого потенціалу 

особистості. Менеджер креативного типу. Формування креативного 
середовища на підприємстві. Управління креативністю. Мотивування 

творчості.  
 

ТЕМА 1.7. КОМУНІКАЦІЇ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Основи модерації. Функціонування комунікацій. Рівні комунікацій. 
Невербальні комунікації. Комунікативні перешкоди. Умови успішної 
комунікації. 

 
ТЕМА 1.8. ОСНОВНІ ФОРМАТИ ВЗАЄМОДІЇ ЗМІ ЗІ СПОЖИВАЧЕМ 

 

Створення інформаційних приводів. Категорії матеріалів для ЗМІ 

(класичні та креативні). Дві основні категорії подачі матеріалів в ЗМІ.  Як 
донести ЗМІ свою ідею/проект? Як стати зразковим фахівцем з media relations. 

Маніпулятивний вплив медіа. Інформаційні прийоми сучасних ЗМІ: новітні 
моделі маніпулювання.  

 
ТЕМА 1.9. ЛОГІКА СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО ПРОЄКТУ.  

РОЗРОБКА НОВИХ КРЕАТИВНИХ ПРОДУКТІВ, ПОСЛУГ 
 

Розробка нових продуктів, послуг. Дослідження ефективності нових 
продуктів, послуг. Діяльність креативних підприємств по створенню нового 
продукту, або послуг. Формування бренду (продукту). Представлення розробок  

використання креативних технологій у професійній діяльності. 
 

4. Теми і плани лекцій 
 

Тема 1.1. Предмет та понятійний апарат курсу «Креативні технології в 
медіасфері» 

План 
1. Предмет, мета і завдання курсу. Структура курсу. 

2. Поняття креативності. 
3. «Велика креативність» і «Мала креативність». 
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4. Креативні стрибки.  
5. Конвенціональне рішення.  

6. Креативне рішення.  
7. Вимір креативності.   

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  3, 6, 14, 21. 
 

Тема 1.2. Контент креативних технологій 
 План 

1. Поняття «технологія».  
2. Якості технології (базисні, специфічні, додаткові).  

3. Технологічний продукт.  
4. Етапи створення технології.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  10, 12, 14, 15, 16, 17. 
 

Тема 1.3. Типи креативного мислення  

План 
1. Системне мислення.  
2. Конвергентне (вертикальне).   

3. Дивергентне  латеральне.   
4. Джой Пол Гуілфорд, як дослідник креативного дивергентного мислення.  

5. Критичне мислення.  
6. Метод «Креативної конфронтації». «Метод інверсії». «Метод організованих 

стратегій». «Метод емпатії». «Метод евристичних запитань».  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 13, 14, 15. 
 

Тема 1.4. Суть і зміст творчого процесу в ЗМІ  
План 

1. Творча особистість.  
2. Етапи творчого процесу. «Блокади думок». «Інкубаційний період». «Інсайт».  

3. Аналіз критичних зауважень.  
4. Гальмуючі механізми та інструменти креативності, творчого процесу.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  11, 21. 
 

Тема 1.5. Техніки креативності  
План 

1. Техніки:  
- «Мозковий штурм»,  

- «Техніки модерації»,  
- «Бісоціація»,  

- «Синектика»,  
- «Метод ментальної провокації»,  
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- «Контрольна таблиця Осборна».   
- «Концептуальне віяло».  

- «Запитання Скампер».  
- «Решітка ідей».  

- «Перетягування канату».  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 13, 14, 17, 20. 
 

Тема 1.6. Креативний менеджмент 

План 
1. Сутність креативного менеджменту.  

2. Формування креативної особистості.  
3. Форми виявлення, способи розвитку і використання творчого потенціалу 

особистості.  
4. Менеджер креативного типу.  

5. Формування креативного середовища на підприємстві.  
6. Управління креативністю.  

7. Мотивування творчості  
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 8, 16, 17, 19. 
 

Тема 1.7. Комунікації креативних технологій  

План 
1. Основи модерації.  

2. Функціонування комунікацій.  
3. Рівні комунікацій.  

4. Невербальні комунікації.  
5. Комунікативні перешкоди.  

6. Умови успішної комунікації. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 8, 9, 18, 20, 21. 
 

Тема 1.8. Основні формати взаємодії ЗМІ зі споживачем 
План 

1. Створення інформаційних приводів.  

2. Категорії матеріалів для ЗМІ (класичні та креативні).  
3. Дві основні категорії подачі матеріалів в ЗМІ.   

4. Як донести ЗМІ свою ідею/проект?  
5. Як стати зразковим фахівцем з media relations. 

6. Маніпулятивний вплив медіа.  
7. Інформаційні прийоми сучасних ЗМІ: новітні моделі маніпулювання. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  11, 21. 
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Тема 1.9. Логіка створення власного проекту. 
Розробка нових креативних продуктів, послуг 

План 
1. Розробка нових продуктів, послуг.  

2. Дослідження ефективності нових продуктів, послуг.  
3. Діяльність креативних підприємств по створенню нового продукту, або 

послуг.  

4. Формування бренду (продукту). 
5. Постпродакшн.  

6. Представлення розробок  використання креативних технологій у 
професійній діяльності. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 5, 10, 13, 19. 

 
5. Теми і завдання практичних занять 

Тема 1.2. Контент креативних технологій 
Мета: на практиці пропрацювати етапи створення креативної технології. 

Заняття  
Моделювання креативної технології 

Завдання (кейс) 
1. Робота в мікрогрупах.  Здобувачі освіти у мікрогрупах розробляють 

креативні ідеї із створення технології на задані проблемні ситуації (міні-
кейси).  

2. Гра «Осягаючи сенс». Група ділиться на команди по 5-6 осіб. Кожній з 

команд вручається інформаційний текст. Після швидкого і уважного 

прочитання, команда пише до цього тексту лід-фразу або абзац, в стислій 

формі передає зміст інформації. Записавши лід на окремому аркуші, 

команди обмінюються текстами. Коли всi тексти побувають у кожної з 

команд, ведучий пропонує представникам команд оголосити свої варіанти. 

Потім колективно вибирається переможець на кращий лід.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  10, 12, 14, 15, 16, 17. 

 

Тема 1.3. Типи креативного мислення 
Мета: навчитися оперувати техніками креативного мислення. 

Заняття 
Застосування технік креативного мислення у професійній діяльності. 

Завдання 
1. Робота в мікрогрупах.  Здобувачі освіти у мікрогрупах працюють за 

методиками  «Креативної конфронтації» та «Метод інверсії». Представляють 
винайдене рішення. 

2. Робота в мікрогрупах.  Здобувачі освіти у мікрогрупах працюють за 
методиками  «Метод організованих стратегій», «Метод емпатії» та «Метод 

евристичних запитань». 
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Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 13, 14, 15. 

 
Тема 1.4. Суть і зміст творчого процесу в ЗМІ  

Мета: навчитися організовувати і управляти  творчим процесом. 
Заняття 

Організація творчого процесу 

Завдання 
1. Аналіз обраних ЗМІ та формування рейтингу «Топ 5 креативних медіа».  

2. Робота в мікрогрупах. Гра «Вершник без голови». Група ділиться на команди 

по 5-6 чоловік. Кожній з команд вручається інформаційний текст без 

заголовка. Після швидкого уважного прочитання, команда пише до цього 

тексту заголовок, фіксує увагу на найбільш важливих і цікавих моментах і 

експресивно спонукає познайомитися з текстом. Записавши заголовок на 

окремому аркуші, команди обмінюються текстами. Коли всі тексти 

побувають у кожної з команд, ведучий пропонує представникам команд 

оголосити свої варіанти. Потім колективно вибирається переможець на 

кращий заголовок.  

3. Навчальна тематична гра - «Слідство ведуть знавці». Гравці діляться на дві 

команди. Кожній з команд ведучий дає таємне завдання, на виконання якого 

потрібен додатковий час. Суть його - створити заплутану справу, в якій брали 

б участь усі члени команди. Для цього можуть бути задіяні pізні ролі: 

учасники, свідки, потерпілі, наклепники, донощики так далі. Істину про те, 

що повинні знати тільки безпосередні виконавці і ведучий. Потім команда-

суперник набирає розслідування заплутаної справи. Кінцева мета гри - дійти 

до суті того, що сталося, попутно з'ясувавши максимальну кількість 

подробиць. Перемагає команда, першої розкрила істину. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела:  11, 21. 
 

Тема 1.5. Техніки креативності  
Мета: навчитися використовувати техніки креативності у вирішенні 

виробничих завдань. 
Заняття 

Застосування технік креативності у професійній діяльності 
Завдання 

1. Робота в мікрогрупах: застосувати техніки  генерування ідей: «Бісоціація», 
«Синектика», «Метод ментальної провокації», «Контрольна таблиця 

Осборна».  «Концептуальне віяло».  
2. Техніки застосування креативних ідей на практиці: «Вишня в розрізі».  

«Бульбашки мислення». «Запитання Скампер». «Решітка ідей». 
«Перетягування канату».  
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Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 13, 14, 17, 20. 

 
Тема 1.6. Креативний менеджмент 

Мета: сформувати розуміння моделювання та прогнозування діяльності.  
Заняття 

Основи організації креативного підприємства 

Завдання 
1. Робота в мікрогрупах. Викладач пропонує ситуації на виробництві. 

Здобувачі освіти мають проаналізувати її та запропонувати варіанти 
вирішення даної проблеми.  

2. Здобувачі освіти в мікрогрупах  презентують схеми-малюнки. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 7, 8, 16, 17, 19. 
 

Тема 1.7. Комунікації креативних технологій  
Мета:  навчитися модерації та комунікації в організаціїї. 

Заняття 
Особливості ефективної комунікації в творчих процесах 

Завдання 

1. Робота в мікрогрупах. Розробити  рекомендації: «Як підготувати зустріч», 
«Умови успішного модерування», «Техніки посередництва в конфлікті», 

«Умови успішної комунікації», «Бар’єри комунікації». 
2. Презентувати та обговорити в групі. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 8, 9, 18, 20. 

 
Тема 1.8. Основні формати взаємодії ЗМІ зі споживачем 

Мета:  зрозуміти принцип використання формату «маніпуляцій ЗМІ,» як одного з 
основних аспектів впливу на суспільство. 

Заняття 1 
Маніпулятор. Навчальна гра для журналістів 

Завдання 
1. У ході онлайн гри, обговорити принципи створення маніпуляції та на  

прикладах завдань проаналізувати взаємодію ЗМІ зі споживачем інформації.  

 ПОСИЛАННЯ НА ГРУ: https://texty.org.ua/d/manipulator-game/ 

 

Мета:  навчитися використовувати креативний формат подачі інформації та 
комунікативні навички. 

Заняття 2 

Як донести ЗМІ свою ідею/проєкт? 
Завдання  

1. Придумайте ідею спільного спецпроєкту для одного з обраних медіа, 
використовуючи креативний формат (до нього належать матеріали та 

спецпроєкти, придумані вами разом з медіа). Згенеруйте ідею,  потім 

https://texty.org.ua/d/manipulator-game/
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«упаковуйте» її для провідних ЗМІ (як варіант - цикл матеріалів або навіть 
спеціальних івентів для вашої загальної аудиторії).  

Методичні рекомендації: 
1. Пошук ідеї для власного проєкту: 

- Спираючись на аналіз медіаринку запропонувати та представити ідею 
власного медіапродукту. 

- Створення власного проєкту. 

2. Творчі та технологічні інструменти виробництва аудіо-візуального контенту 
для медіа:  

- Розробка концепції медіапродукту.  
- Написання та представлення сценарію власного медіапродукту.  

- Практична реалізація власного медіапроєкту (зйомка, запис, сторітейленг). 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 5, 10, 13, 19. 
 

Тема 1.9. Логіка створення власного проєкту. 
Розробка нових креативних продуктів, послуг  

Мета:  навчитися моделювати та вводити в дію власний креативний продукт. 
Заняття 1 

Постпродакшн 

Завдання 
1. Постпродакшн різних видів медіа-продуктів (аудіо, відео): 

- Постпродакшн власного медіа-продукту (обробка відзнятого матеріалу, 
монтаж, озвучування, комп'ютерна графіка і спецефекти, титри, 

кольорокорекція і т.д.).  
- Розкадровка та монтаж / уточнення блоків сторітейлінгу / робота зі звуком 

(накладання спецефектів).  
- Технологія художньої обробки відео: узгодженість звуку і 

відеозображення. Додатковий монтаж. Затвредження. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 5, 10, 13, 19. 
 

Мета:  представити та охарактеризувати власний креативний медіапроєкт. 
Заняття 2 

Захист власного креативного медіапроєкту. 

Завдання 
1. Представити власний креативний медіапроєкт. Розкрити особливості 

створення та подальшої актуальності розробки.  
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  4, 5, 10, 13, 19. 
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6. Теми і завдання для самостійної роботи 
 

Тема 1.1. Предмет та понятійний апарат курсу «Креативні технології в 
медіасфері» 

Практичні завдання 
1. Скласти письмову відповідь-міркування на одну із запропонованих тем: 

- Бернард Флосдорф – дослідник креативності. 

 - Помилкові думки про креативність. 
 - Підходи до виміру креативності. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 3, 6, 14, 21. 

 

Тема 1.2. Контент креативних технологій 

Практичні завдання 
1. Охарактеризувати прояв якостей креативних технологій (базисні, 

специфічні, додаткові) на практиці. 
2. Описати   та охарактеризувати розповсюджені  вітчизняні креативні 

технології. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  10, 12, 14, 15, 16, 17. 

 
Тема 1.3. Типи креативного мислення 

Практичні завдання 
1. Письмово проаналізувати різні типи креативного мислення і пояснити їх 

використання у вітчизняній креативній виробничій сфері. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела:  12, 13, 14, 15. 
 

Тема 1.4. Суть і зміст творчого процесу в ЗМІ  
Практичні завдання 

1. Знайти практичні  докази гальмуючих механізмів ту розвитку креативності 
та творчого процесу. 

2. Підготувати  приклади використання цих механізмів у ЗМІ. 
 
Рекомендовані інформаційні джерела:  11, 21. 

 
Тема 1.5. Техніки креативності  

Практичні завдання 
1. Вибрати будь-яку творчу організацію, або діяльність креативної особистості 

та дослідити, які креативні техніки вони найчастіше використовують. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 4, 13, 14, 17, 20. 
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Тема 1.6. Креативний менеджмент 
Практичні завдання 

1. Скласти опорний план конспект до теми «Основи організації креативного 
підприємства». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела:  1, 2, 7, 8, 16, 17, 19. 
 

Тема 1.7. Комунікації креативних технологій  
Практичні завдання 

1. Розробити рекомендації успішного проведення наради, зборів, симпозіуму, 
«круглого столу», брифінгу.  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 8, 9, 18, 20, 21. 

 
Тема 1.8. Основні формати взаємодії ЗМІ зі споживачем  

Практичні завдання 
1. Виокремити  основні формати взаємодії ЗМІ зі споживачем та креативно їх 

відобразити  за допомогою програми Canva або ін..  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 11, 19. 

 
Тема 1.9. Логіка створення власного проєкту. 

Розробка нових креативних продуктів, послуг  
Практичні завдання 

1. Представити  власні розробки та аналіз існуючих на медіаринку проєктів, 
використовуючи креативні технології у професійній діяльності.  

Література: 4, 5, 10, 13, 19. 
 

 

7. Питання та завдання до заліку 

 
1. Сутність та поняття креативності. 

2. Поняття технології.  
3. Сутність інновації.  
4. Ознаки креативної ідеї.  

5. Типи креативних рішень.  
6. Модель креативного стрибка. 

7. Ознаки «великої креативності».  
8.  Ознаки «малої креативності».  

9.  Відмінності  типів креативності. 
10.  Сутність  дивергентного мислення.  

11.  Відмінності конвергентного та дивергентного мислення.  
12.  Етапи формування творчого процесу. 

13.  Сутність  конвергентного мислення.  
14.  Помилкові рішення у креативі.  
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15.  Властивості творчої особистості.  
16.  Вимір креативності.  

17. Функціональний аналіз. Прийоми роботи.  
18.  Особливості креативного підприємства.  

19.  Креативність, як частина культури підприємства.  
20.  Переваги і недоліки креативізації.  
21.  Поняття паттерну. 

22.  Принципи побудови паттерну. 
23.  Особливості традиційного та інноваційного мислення. 

24.  Процес формування мети і завдань.  
25.  Методика поведінки в конфліктах.  

26. Особливості проведення креативних зборів. 
27.  Сутність функціонування комунікації.  

28.  Комунікація, як форма успішного взаєморозуміння.  
29.  Особливості невербальної комунікації. 

30.  Комунікативні перешкоди.  
31.  Побудова ментальних моделей.  

32.  Особливості поведінки в діловій розмові.  
33.  Ефективність техніки модерації. 
34. Методи організованих стратегій.  

35.  Метод емпатії.  
36.  Метод евристичних запитань.  

37.  Метод вільних асоціацій. 
38.  Евристичні технології генерування ідей.  

39.  Правила інтерактивної взаємодії учасників креативного процесу.  
40.  Поняття «природна креативність».  

41.  Техніки продукування креативних ідей.  
42.  Техніки створення продукту.  

43.  Головні недоліки під час проведення креативних зборів.  
44.  Креативні ігрові технології. 

45. Особливості креативного і традиційного мислення.  
46.  Етапи підготовки креативної стратегії.  

47.  Мозковий штурм.  
48.  Прийоми аналогії. 
49. Процес створення технології. 

50. Переваги і недоліки ігрових креативних технологій. 

Практичне завдання 

Розробка власного авторського креативного медіапроєкту. 
 

 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 
 

Оцінка A «відмінно»: здобувач вищої освіти цілком і ґрунтовно засвоїв всі 
теми навчальної програми, вміє вільно, аргументовано та самостійно викласти 
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зміст усіх питань програми освітньої компоненти, розуміє її значення для своєї 
професійної підготовки, повністю виконав усі завдання кожної теми та 

самостійну роботу.  
Оцінка В «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст 
основних питань програми освітньої компоненти, виконав завдання кожної 
теми, також враховується його активність на практичних заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи.  
Оцінка С «добре»: здобувач вищої освіти недостатньо повно та ґрунтовно 

засвоїв деякі теми робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких 
питань програми освітньої компоненти. Окремі завдання кожної теми, 

самостійної роботи в цілому виконав не повністю. 
Оцінка D «задовільно»: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі теми 

робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти зміст окремих питань 
освітньої компоненти, деякі завдання самостійної роботи не виконав.  

Оцінка Е «задовільно: здобувач вищої освіти засвоїв лише окремі питання 
навчальної програми. Не вміє самостійно викласти зміст більшості питань 

програми освітньої компоненти. Виконав лише окремі завдання кожної теми та 
самостійної роботи в цілому. 

Оцінка FX «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв більшості 

тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань 
освітньої компоненти. Не виконав переважну кількість завдань кожної теми та 

самостійної роботи.  
Оцінка F «незадовільно»: здобувач вищої освіти не засвоїв навчальної 

програми, не вміє викласти зміст кожної теми освітньої компоненти, не виконав 
завдання самостійної роботи. 

 
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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