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СИЛАБУС 

ЛІТУРГІКА 

Освітній ступінь “Бакалавр”. 

Спеціальність 025 “Музичне мистецтво”. 

Назва Освітньо-професійної програми 

«Музичне мистецтво естради» 

Рік навчання:  3р. 10м., ІV курс, Семестр: VII 

Кількість кредитів: 3 

 

 

Керівник курсу: 

Лисенко Микола Віталійович –  

заслужений діяч мистецтв України, 

викладач вищої кваліфікаційної 

категорії. 

 

Контактна інформація: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прореквізіти дисципліни:  

«Загальне фортепіано», «Теорія музики», «Сольфеджіо», «Історія музики»,   

«Історія мистецтв / Культурологія». 

Постреквізити дисципліни:  

«Сольний спів», «Режисура та постановка сценічного номера», «Методико-

виконавський аналіз педрепертуару», «Методика викладання фахових 

дисциплін», «Концертно-виконавська практика», «Педагогічна практика»  

Призначення дисципліни 

− Відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво 

естради» вивчення навчальної дисципліни «Літургіка» забезпечує 

досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів 

навчання: 

− Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних 

виступів. 
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− Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 

− Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та 

творчої роботи з ансамблевим колективом. 

Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни «Літургіка» 

сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких компетентностей: 

Загальні: 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

Спеціальні: 

ФК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного 

мистецтва.  

ФК 17. Здатність застосовувати традиційні та альтернативні інноваційні 

технології музикознавчої, виконавської, композиторської, диригентської, 

педагогічної діяльності.  

ФК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та 

світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та музичній педагогіці.  

 

Мета навчальної дисципліни: викладання курсу Літургіки має на меті 

ознайомити студентів зі сферою сакрального музичного мистецтва, враховуючи 

практичне призначення духовної музики в процесі релігійного буття людини, у 

формуванні її світогляду, високих морально-етичних норм, естетики та 

культурної самоідентифікації; а також сприяти формуванню і розвитку у 

студентів професійних знань та навичок в галузі організації Богослужбового 

співу у відповідності до традицій та уставних норм Східнослов’янського 

Богослужіння на рівні регентів та кліросних співаків високої кваліфікації.  

Предмет навчальної дисципліни – теорія та практика Християнського 

Богослужіння, передусім Греко-Візантійської традиції, та його відповідне 

музично-співоче оздоблення в процесі органічної взаємодії з Богослужбовим 

уставом. 

Передбачається, що студенти, які опанували курс «Літургіка», в процесі 

своєї професійної діяльності зможуть:  

ПРН 2. Володіти методами та навичками оркестрової та ансамблевої гри 

(ансамблевого / хорового співу), репетиційної роботи та концертних виступів.  

ПРН 8. Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками в процесі 

створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій.  

ПРН 10. Володіти базовими знаннями, практичними навичками організаційної та 

творчої роботи з ансамблевим колективом. 

ПРН 11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності. 

ПРН 16. Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації 

мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.  
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Зміст і структура курсу 

 Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Загальна кількість годин: 90 90 

Лекції: 30 8 

Практичні (семінарські): 2 - 

Самостійна робота: 58 82 

Іспит  

ІІІ курс, Vсеместр 

Модуль1 
№ тижня Назва теми Години 

(аудит. 

практ.) 

Завдання для самостійної роботи 

1 Тема1. Літургіка як об’єкт 

філософських, 

богословських та 

культурологічних 

досліджень. 

5 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

2 Тема 2. Богослужбовий 

контекст Літургіки. 

5 Опрацювання наукової, 

методичної літератури, 

Опрацювання 

інформаційних джерел. 

Підготовка до семінару. 

Орієнтовний план: 

1. Літургія– шлях від 

окремого до загального. 

2. Філософська ідея та 

культурологічна цінність 

Літургії в історичній 

проекції. 

3. Виникнення Літургіки в 

процесі формування кодексу 

Літургійних Богослужінь. 

4. Літургіка як засіб 

духовного вдосконалення 

людини та людства. 

3 Тема 3. Таїнства Церкви. 6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

4 Тема 4. Богослужіння 

Старого Завіту як історичне 

джерело складових 

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 
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Новозавітного 

Літургійного життя. 

5 

  

Тема 5. Літургія як 

Богослужбовий епіцентр 

Нового Завіту.  

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

6 Тема 6. Перші століття 

нової ери. Доба усного  

передання. 
 

 

         6 

 

Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

7 Тема 7. Доба початку 

письмової фіксації 

Літургійної гімнографії. 

5 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

8 Тема 8. Початок активного 

Літургійного життя в 

Київській Русі на прикінці 

першого – початку другого 

тисячоліття. 

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

9 Тема 9. Від монодії та ісону 

– до багатоголосся. 

Літургійний шлях між XIV 

та XXI століттями. 

5 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

10 Тема 10. Богослужіння 

добового кола. 

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

11 Тема 11. Вісьмигласся як 

основа тижневого 

Літургійного кола. Октоїх.  

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

12 Тема 12. Богослужіння 

річного кола. 

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

13 Тема 13. Головні Свята як 

дороговкази на шляху 

Богослужбового року. 

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

14 Тема 14. Різдвяний цикл 

свят. 

6 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 
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15, 16 Тема 15. Великодній цикл 

свят. 

10 Опрацювання наукової, 

методичної літератури. 

Складання висновків у 

робочий зошит 

 

Ведення опорного конспекту лекції: 

       Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в 

якому у стисло і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі 

основних понять і положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. Дані 

поняття та положення є лише опорними сигналами, вони вимагають пояснень і 

визначень, що мають записати студенти під час лекції. Його ведення сприяє 

системному і глибокому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяє простежити 

структурні зв’язки між різними поняттями, положеннями, концепціями, 

проблемами, теоріями тощо. 

 

Теми семінарських занять Богослужбовий контекст Літургіки. 

Методичні рекомендації  

Семінарське заняття – це колективний науковий пошук певної навчальної 

проблеми і шляхів її ефективного розв’язання, а також це самостійна творча 

робота для кожного студента. При організації та проведенні семінарських занять, 

викладачам слід враховувати наступні моменти: науковість та доступність 

викладу матеріалу, єдність форми та змісту, дотримання єдиної системи знань, 

умінь та навичок, формування професійної культури та культури спілкування. 

Основною метою семінарського заняття є поширення та поглиблення 

теоретичних положень теми та вміння практичного використання знань. 

Готуючись до семінарського заняття студент повинен: 

− ознайомитись зі змістом плану семінару та переглянути конспект 

прослуханої лекції з даної теми; 

− ознайомитись з рекомендованою літературою та прочитати відповідний 

розділ підручника або навчального посібника, опрацювати додаткову 

рекомендовану літературу. Робота з науковою книгою вимагає свідомого 

засвоєння прочитаного, а не механічного заучування. Для цього необхідно 

усвідомити зміст різних понять, спеціальних термінів, положень, що в свою 

чергу забезпечує термінологічну обізнаність студента та вироблення навичок 

логічного мислення; 

− здійснити критичний аналіз викладеного матеріалу в опрацьованих джерелах 

з даної проблеми; 

− скласти конспект опрацьованого матеріалу, де зазначити власну точку зору з 

даної проблеми; 

− здійснити самоконтроль через відповідні питання з даної теми; 

− скласти план відповіді на кожне питання плану заняття. 

Виступаючи на семінарському занятті студент повинен: 

− уникати технічного переказу матеріалу лекції або рекомендованої 

літератури; 
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− відповідаючи на питання, розглядати певні положення у розвитку, 

здійснювати порівняння різних підходів, концепцій в опрацьованій 

літературі; 

− показати практичну значущість цих положень. 

При оцінювані знань студента береться до уваги його активність, творчий 

неформальний підхід, навички публічного виступу, вміння ведення 

інформаційного пошуку, вміння аналізувати матеріал. 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи 

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому 

навчальному закладі будь-якої форми навчання і сприяє кращому засвоєнню та 

ефективному опануванню навчального матеріалу. 

Зміст самостійної роботи студентів у форматі дисципліни «Літургіка» 

визначається робочою програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота передбачає виконання різних видів завдань (репродуктивних, 

за зразком, реконструктивно-варіативних, частково-пошукових, навчально-

дослідних), спрямованих на отримання, закріплення студентом нових та набутих 

знань, їх систематизацію й узагальнення; формування практичних вмінь та 

навичок; контроль готовності студента до аудиторних занять, інших 

контрольних заходів. 

Під час розробки завдань для самостійного опрацювання теоретично-

практичного матеріалу з дисципліни «Літургіка», пропонуються до 

використання наступні форми: 

- опрацювання та конспектування першоджерел, робота з основною 

богословською та музикознавчою літературою; 

- пошук та вивчення додаткової літератури; 

- аналітична робота над текстамигімнів та партитурами; 

- складання схем, таблиць, графіків, кросвордів;  

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу з  

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

- вивчення окремих змістових модулів курсу (тем або питань), що  

передбачені для самостійного опрацювання з метою реферування, складання 

конспекту тощо; 

- виконання творчих завдань, які передбачають тестові завдання та їх 

оформлення; 

- складання словника «100 базових понятьЛітургіки»; 

- упорядкування інформації про відомих філософів і філософські школи 

«Хто є хто» та «100 регентських шкіл»; 

- використання кейс-методів (ситуаційні завдання); 

- підготовка інформацій; 

- виконання письмових контрольних робіт; 

- робота з пошуковими системами Інтернет;  

- підготовка доповідей на студентських наукових конференціях та 

студентських олімпіадах. 
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При організації самостійної роботи студента на засіданнях предметно-циклової 

комісії передбачається можливість отримання необхідної консультації (години 

чергування викладача згідно з графіком), що зазначається у переліку тем або 

окремих питань самостійної роботи.  

Самостійна робота допоможе активізувати пізнавальну діяльність студентів 

денної форми навчання та надасть допомогу у вивченні даної дисципліни 

студентам заочної форми навчання. 

 

Методи навчання 
 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації:  

Словесні  методи: 

- лекція; 

Наочні:   

- перегляд практичного матеріалу; 

- фото демонстрація; 

- відео показ; 

- аналіз практичного матеріалу. 

 

За дидактичною метою: 

– методи усного викладу знань; 

– закріплення навчального матеріалу; 

– самостійної роботи учнів з осмислення й засвоєння нового матеріалу; 

– перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок. 

 

Рекомендована література 

1. Архімандрит Кирило Говорун. Українська публічна теологія.— К.:Дух і Літера, 

2017. 

2. Іванов В.Ф. Навчання церковного співу у ІХ—XVII ст. — К.: Музична 

Україна, 1997. 

3. Іванов В.Ф. Співацька освіта в Україні у XVIII ст. — К.: Музична Україна, 

1997. 

4. Іванов В.Ф. Словник термінів і слів українського церковного співу. — 

Миколаїв: МО України, МДПІ, 1998. 

5. Іванов В.Ф. Січова співацька школа // Музика. — 1992. — № 4. 

6. Іванов В.Ф. Співаю богу моєму. До портрету композитора П. Турчанінова // 

Українська культура. — 1996. — № 3. 

7. Іванов В.Ф. Стихири в нотолинейныхирмологионах XVII—XVIII вв. // 

Одеський музыковед. — Одеса: СКУ, 1994. 

8. Типикон сиестьУстав.— К., 1997. 

9. Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона 

с историческим введением // Руководство для сельских пастырей.— К., 1915. 

10. Архимандрит Гавриил (Голосов). Руководство по литургике, или наука о 

Православном богослужении. — М., 1998. 
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11. о. Мелетій М.Соловій Божественна Літургія.— К.:Свічадо, 1999.  

12. Желтов М.С., Сергий Правдолюбов протоиерей. Богослужение Русской Церкви. 

X – XX вв.: Православная энциклопедия.— М., 2000. — С.485-517. 

13. Желтов М.С. Лекции по литургике. — М., 2002.  

14. Красовицкая М.С. Литургика. — М., 1999. 

15. Алымов В. А. Лекции по исторической литургике. — СПб., 1995. 

16. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Лекции по литургике. — М., 2002. 

17. Богослужение // Православная энциклопедия. — М., 2002. Т. V., — С.536-542. 

18. Шиманский Г.И. Литургика. Таинства и обряды. — М., 2003. 

19. Никольский К., протоиерей. Пособие к изучению устава богослужений 

Православной Церкви.— СПб., 1907. 

20. Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. — М., 1998. 

21. Свирелин А., протоиерей. Церковный устав. Джорданвиль. — Тип. Преп. Иова 

Почаевского, 1981. 

22. Пентковский А. Студийский устав и уставы студийской традиции // ЖМП, №5 

— М., 2001. 

23. Шмеман А., протопресвитер. Введение в Литургическое богословие. — М., 1996. 

24. Смысл и значение православно-христианского ежедневного богослужения. — 

Луганск, 1990. 

25. Современное Православное Богослужение: Практическое руководство для 

клириков и мирян // Сост. И. Гласов.— СПб., 1996. 

26. Вениамин (Разумовский-Краснопевков), архиепископ Нижегородский и 

Арзамасский. "Новая Скрижаль, или объяснение о церкви, о литургии и о всех 

службах и утварях Церковных", —СПб., 1908. 

27. Дебольский Г.С., протоиерей. Дни богослужения православной кафолической 

восточной церкви. — СПб., 1901. 

28. Богослужение // Христианство. Энциклопедия. Т. I. — М. 1993. – C. 286. 

29. Вениамин (Федченков), митрополит. О богослужении Православной Церкви. — 

М., 1999. 

30. Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах; О мистическом Богословии. — 

СПб., 1995. 

31. Киприан (Керн), архим. Евхаристия.— М., 1999. 

32. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. — М., 1997. 

33. Шмеман А., протопресв. Евхаристия: Таинство царства. — М., 1992. 

34. Афанасьев Н., прот. Трапеза Господня.— К., 2003. 

35. Каллист (Уэр), еписк. Православная Церковь.— М., 2001. 

36. Евдокимов П. Православие.— М., 2002. 

37. Мейендорф И., протопресвитер. Православие в современном мире. — М., 1997. 

38. Мейендорф И., прот. Литургия и причащение. — М.: ВЗЕПРЭ, 1954. 

39. Мейендорф И., прот. Литургия: водитель к душе вселенского православия. // 

Православное богословие и благотворительность (диакония).— СПб., 1996. 

40. Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. — М., 2000. 

41. Лосский В.Н. Догматическое богословие.— М., 1991. 

42. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. — М., 1991. 



9 
 

43. Яннарас Х. Вера Церкви. Введение в православное богословие. — М., 1992. 

44. Иларион (Алфеев), иеромонах. Таинство веры. — М., 1996. 

45. Хопко Ф., протоиерей. Основы Православия.— Минск., 1991. 

46. Уайбру X. Православная Литургия. Развитие евхаристического богослужения 

византийского обряда.— М., 2000. 

47. Булгаков С.Н. Свет невечерний. — М., 1994. 

48. Булгаков С.Н. Тихие думы. — М., 1996. 

49. Булгаков С.Н., протоиерей. Православие. Очерки учения православной церкви. 

— К., 1991. 

50. Алипий, архимандрит, Исайя, архимандрит. Догматическое богословие. — 

Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1994. 

51. Октоих, сиречь осмогласник.— М., 1991. 

52. Триодь Цветная.— М., 1992. 

53. Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря.— Изд. 

подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря в г. Москве, 

1996. 

54. Аверинцев С. София-Логос: Словарь. Дух и Литера. — К., 2000. 

55. Фудель С. Записки о Литургии и Церкви. — М., 1996.  

56. Арранц М. Историческое развитие Божественной Литургии. — Л., 1978. 

57. Кронштадтский И., прот. Моя жизнь во Христе: В 2-х т. — М., 1998. 

58. Чаша Жизни //Святые Отцы о Таинстве Причащения. — М., 1999. 

59. Сказания о подвигах и событиях жизни старца Серафима, иеромонаха, 

пустынника и 

затворника Саровской пустуни: 3-е изд. — СПб, 1877. — О приобщении Св. 

Тайн. 

60. Арсений, епископ Серпуховский. Как причащались древние христиане. — СПб., 

1998. 

61. Преподобный Никодим Святогорец, святитель Макарий Коринфский. Книга 

душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых Тайн.— 

Сумы, 2001. 

62. Архимандрит Арсений. Древнехристианская практика причащения Святых Тайн 

в связи 

с современной в Православной Церкви.— М., 1914. 

63. Архимандрит Илия (Мастрояннопулос). Чаша Бессмертия. Божественная 

Евхаристия.— 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 

64. Успенский Н., Византийская Литургия. (Историко-литургическое исследование) 

//Богословские труды, № 21-24, 26. 

65. Струве Н. Литургическая молитва и личное благочестие // ВРХД 157, 1989. 

66. Сове Б. Евхаристия в Древней Церкви и современная практика //Сб. "Живое 

Предание: Православие и современность".— М., 1997. 

67. Карабинов И. Евхаристическая молитва (анафора). Опыт историко-

литургического 

анализа. — СПб., 1908. 
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68. Вольгин А. О Таинстве Евхаристии // ЖМП. — 1972. — № 3. 

69. Архимандрит Иоанн (Маслов). Проскомидия // ЖМП. — 1976. — № 9. 

70. Протоиерей Ливерий Воронов. Евхаристия // Богословские труды, № 21. 

71. Протоиерей Николай Деснов. Еще несколько слов об известных 

расхождениях между русскими и греками в литургиях святителей Василия 

Великого и Иоанна Златоуста // Богословские труды, №31. 

72. Бобровницкий Иван. "О происхождении и составе римо-католической Литургии 

и отличие ее от православной", изд. 3-е, К., 1857; 

73. Булгаков А. И. "Старокатолическое и христиано-католическое богослужение и 

его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению", К., 1901; 

74. Булгаков С. В. "Практическое руководство к совершению богослужения 

православной церкви" — Харьков, 1893; 

75. Виссарион (Нечаев), епископ. "Толкование на Божественную Литургию по чину 

св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого", — М., 1869; "О вечерне", — М., 

1875. 

76. Гоголь Н. В. "Размышления о Божественной Литургии", — К.. 2004. 

77. Всенощное бдение. Богослужебные песнопения Православной Церкви // 

Составление, редакция, комментарии Д.Болгарского. — К., 2000. 

78. Божественная Литургия. Богослужебные песнопения Православной Церкви // 

Составление, редакция, комментарии диакона Д.Болгарского. — К., 2004 

 

Інформаційні ресурси: 

1. https://parafia.org.ua/ - Портал «Наша Парафія» 

2. https://biblioteka-regenta-xor.jimdofree.com/ 

Інтернет ресурси: 

1. https://music-mydream.com/online-uroki/dopolnitelno/regentstvo/ 

2. http://old.kliroschool.org/ 

 

Політика навчальної дисципліни 

Завдання дисципліни:  навчити студентів самостійно орієнтуватися в 

розмаїтті сучасної Богослужбової практики; сформувати комплекс вмінь та 

навичок для самостійного моделювання Богослужбового процесу, а також його 

організації в умовах реального часу; поглибити загальний хоровий досвід 

студентів комплексом знань з функціонування богослужбового хору, 

виокремивши необхідні професійні якості регента та кліросного співака; надати 

студентам можливість для подальшого духовного та фахового саморозвитку, 

підтримавши формування відповідної світоглядної позиції, заснованої на 

високих ідеях та моральних чеснотах.  

Після опанування навчальної дисципліни «Літургіка» студенти повинні: 

Знати: 

− Уставні вимоги до регентів та кліросних співаків, сформовані у процесі їхньої 

професійної діяльності; 

− Джерела виникнення і уставні принципи побудови різноманітних видів 

Богослужінь у відповідності до Типікону та інших авторитетних джерел; 

https://parafia.org.ua/
https://biblioteka-regenta-xor.jimdofree.com/
https://music-mydream.com/online-uroki/dopolnitelno/regentstvo/
http://old.kliroschool.org/
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− Внутрішній зміст та символіку головних складових Богослужіння у проекції 

їхнього історичного розвитку; 

− Основні засоби регентської майстерності, методику вдосконалення 

вокального апарату відповідно до потреб сакрального співу, техніку 

розучування та виконання уставних творів з кліросним співацьким 

колективом, шляхи інтеграції у сакральний спів традиційних духовних 

практик, зокрема молитви; 

− Принципи формування сакрального репертуару у відповідності до потреб 

різних Богослужінь.  

Вміти: 

− Відповідально ставитися до своїх професійних обов’язків, доповнюючи свій 

попередній співацький досвід специфічними навичками та відповідною 

поведінкою; орієнтуватися у системі Вісьмигласся (Октоїху), розспівуючи 

різноманітні Богослужбові тексти (тропарі, кондаки, стихири та ін.) на 

відповідний глас; вільно відтворювати тексти основних Богослужбових 

гімнів та піснеспівів; 

− Вільно орієнтуватися в Уставі, адаптуючи його до реалій конкретного 

Богослужіння, місця і часу його проведення; 

− Розуміти внутрішній зміст кожного сакрального твору в контексті його місця 

в Богослужінні, пояснюючи цей зміст членам кліросного співацького 

колективу;  

− Вправно керувати кліросним співацьким колективом, застосовуючи 

специфіку регентської мануальної техніки диригування; поступово виводити 

цей колектив на високий рівень професійної майстерності шляхом 

постійного вдосконалення; 

− Свідомо формувати репертуарну культуру колективу та постійно збагачувати 

його репертуарну базу, доповнюючи традиційні партитури творами сучасних 

авторів та власними обробками. 

 

Політика академічної доброчесності 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20% (для 

самостійної роботи), не більше 50% для написання курсової роботи  

Для якісного академічного письма студенти мають опанувати знання й навички: 

− шукати, обирати й оцінювати якість джерел; 

− робити нотатки, завжди вказуючи джерело; 

− виділяти головні думки в тексті; 

− підсумовувати текст та ідеї; 

− перефразовувати чужі думки своїми словами стисло, детально, без зміни 

змісту цих думок; 

− правильно описувати посилання на джерело; 

− правильно цитувати; 

− знати про форми академічного плагіату і про шляхи запобігання йому; 
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− формулювати і чітко висловлювати власні думки; 

− знати структуру академічного тексту; 

− вміти виокремити текст цитат у власному тексті. 

Студент повинен дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

навчальний процес у КЗВО КОР «Академія мистецтв імені Павла Чубинського» 

 

Політика відвідування 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Пропуски занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Відвідування студентами занять 

впливає на оцінювання знань, умінь  та навичок за це здобувач освіти отримує 

перших 20% від загальної кількості балів. Відповідно до критеріїв оцінювання 

відвідування студентів випливає на бали модульного контролю знань, 

диференційованого заліку. 

 

Контроль якості знань студентів 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з 

навчальної дисципліни є: 

− експрес-опитування; 

− презентації виконаних результатів та досліджень; 

− есе; 

− семінарські заняття;  

− стандартизовані тести; 

− іспит. 

Форми контролю знань студентів: 

− поточний; 

− підсумковий модульний; 

− семестровий підсумковий (залік/екзамен). 

 Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної 

системи (ЕСТS –А, В, С, D, E, FX, F). 

 Поточний контроль проводиться на кожному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 

підготовки із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних 

навичок під час виконання завдань. 
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Політика оцінювання: 

Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 
Усний виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

 

 

Критерії оцінювання 

5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при   цьому   обов’язкову   літературу.   Але   при 

викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,   

допускаються   при   цьому   окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. 

3 В   цілому  володіє   навчальним   матеріалом,   викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві  неточності 

та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Не   в   повному   обсязі    володіє   навчальним    матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому   суттєві   неточності,   правильно   вирішив  меншість 

тестових завдань. 

1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст  більшості  питань  теми  під  час  усних  виступів  та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 Не   володіє   навчальним   матеріалом   та   не   в   змозі його 

викласти, не розуміє  змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. Не вирішив жодного  тестового  

завдання. 

 

Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи 

власноруч. Під час аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні 

тези лекції та пояснення викладача у визначеному в конспекті полі. Під час 

самостійної роботи рекомендується доповнити записи лекції та завершити 

виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 
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Т
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Аудиторні 

заняття 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 5 15  

Самостійн

а робота 

студента 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 5   

Сума 

балів 
               75   100 

Т 1, Т 2….Т 15 – теми занять. 

 

Модульний (семестровий) контроль знань студентів 

Модульний контроль проводиться з метою визначення стану успішності 

здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. 

Модульний(семестровий) контроль знань студентів здійснюється через 

проведення аудиторної письмової контрольної роботи або комп’ютерного 

тестування. 

 

Критерії підсумкового модульного оцінювання знань студентів 

 
Письмова 

контрольна 

робота або 

тестування 

 

 

Критерії оцінювання 

13 - 15 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

10 - 12  Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

7 - 9 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час усних письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 
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4 - 6 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

3 - 1 Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 

тестові завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив 

жодного тестового завдання. 

  

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за 

поточний, проміжний та підсумковий контроль з подальшим переведенням в 

національну та 100 бальну шкалу. 

Критерії підсумкового семестрового оцінювання знань студентів 

 
Рівні навчальних 

досягнень 

100- 

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

 

 

 

 

Відмінний 

 

 

 

 

100…90 

вільно володіє навчальним 

мате- ріалом, висловлює свої 

думки, робить 

аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно 

знаходить додаткову 

інформацію та використовує 

її для реалізації поставлених 

перед ним завдань; вільно

 використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 

 

 

 

Достатній 

 

 

89….74 

вільно володіє навчальним 

мате- ріалом, застосовує 

знання на практиці; 

узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію, але 

допускає незначні огріхи у 

порівняннях, формулюванні

 висновків, застосуванні 

теоретичних знань на 

практиці 

 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 
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Задовільний 

 

 

73…60 

володіє навчальним 

матеріалом поверхово, 

фрагментарно, на рівні 

запам’ятовування відтворює 

певну частину навчального 

матеріалу з елементами 

логічних зв’язків, знає 

основні поняття навчального 

матеріалу 

 

 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдання 

 

 

Незадовільний 

 

 

59…35 

має фрагментарні знання 

(менше половини) при 

незначному 

 загальному обсязі 

навчального матеріалу; 

відсутні сформовані уміння 

та навички; під час відповіді 

допускаються суттєві 

помилки 

 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою  

викладача 

 

Неприйнятний 

 

34…0 

студент не володіє 

навчальним матеріалом 

виконує  лише 

елементи завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

Політика перескладання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-10 балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 

 

 

 

 

 


