
Методи (форми) оцінювання за ОП спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти 

 

МО 1. Попереднє (вхідне) оцінювання знань (письмовий метод або 

тестування). 

 

МО 2. Поточне оцінювання (письмовий метод або тестування на лекційних 

та практичних заняттях та/або у системі Moodle, виконання модульних 

контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, зокрема рефератів). 

 

МО 3. Тематичне або періодичне оцінювання (письмовий метод на 

лекційних та практичних заняттях, усне опитування або тестування на 

практичних заняттях та/або у системі Moodle). 

 

МО 4. Оцінювання участі здобувачів у науково-практичних заходах, 

тренінгах за участь у тематичній дискусії, за виступ із презентацією науково-

дослідної роботи. 

МО 5. Оцінювання презентації результатів виконання завдань та 

досліджень; 

 

МО 6. Оцінювання використання сучасних інформаційних технологій; 

 

МО 7. Оцінювання спроможності здобувача працювати самостійно та в 

команді; 

 

МО 8. Оцінювання вміння застосовувати творчі підходи в процесі 

наукового пошуку інформації. 

 

МО 9. Оцінювання якості опрацювання здобувачем літератури, 

законодавчої бази та електронних джерел за темою дослідження.  

 

МО 10. Підсумкове (семестрове) оцінювання, зокрема: диференційований 

залік; екзамен (письмовий метод або тестування, зокрема у системі Moodle). 

 

МО 11. Поточне та підсумкове оцінювання розділів курсової роботи. 

Оцінювання результатів виконання курсової роботи членами комісії та захист з 

урахуванням відгуку керівника. 

 

МО 12. Оцінювання практичної підготовки. Прилюдний захист звіту про 

проходження практики, оцінювання результатів аналізу та рекомендацій, які було 

отримано під час проходження практики з урахуванням відгуку керівника бази 

практики та керівника від ЗВО. 

 

МО 13. Атестація. Перевірка на відповідність стандартам академічної 

доброчесності з наступним допуском або недопуском до захисту. Оцінювання 

науково-практичних результатів кваліфікаційної роботи магістра, їх презентації та 

захисту з урахуванням відгуку керівника, рецензента та атестаційної комісії.  



Методи навчання за ОП спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

МН 1. Студентоцентроване навчання – розширення автономії здобувача, 

здатності до критичного мислення на основі результативного підходу, що 

передбачає нові підходи до навчання з метою розвитку особистості здобувача з 

урахуванням його ціннісних орієнтацій. 

 

МН 2. Репродуктивний метод – навчання здобувачів організовується за 

допомогою практичних вправ та робіт, різних форм самоконтролю, що сприяє 

формуванню знань, навичок і вмінь у здобувачів, основних розумових операцій 

(аналіз, синтез, узагальнення тощо.  

 

МН 3. Комбінація лекційних та практичних занять та консультацій (зокрема 

особистих консультацій з викладачем та використанням системи Moodle) із 

розв’язанням ситуаційних завдань, які розвивають аналітичні здібності та навички 

роботи в колективі. 

 

МН 4. Пояснювально-ілюстративний метод – здобувачі одержують знання 

на лекціях, з навчальної або методичної літератури шляхом конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, під час консультацій з підготовки рефератів 

та/або доповідей. 

 

МН 5. Евристичний метод – під керівництвом викладача або на основі 

евристичних вказівок здобувачі активно намагаються знайти рішення висунутих у 

навчанні, або сформульованих самостійно, пізнавальних завдань, що дозволяє 

активізувати мислення, викликати зацікавленість до пізнання на практичних 

заняттях та контрольних точках. 

 

МН 6. Методи стимулювання й мотивації навчальної роботи – здобувачі 

приймають участь у пізнавальних іграх, моделюванні рольових ситуацій, 

створенні ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явленні вимог і методів 

заохочення. 

 

МН 7. Дослідницький метод, зокрема з проведенням презентацій – 

здобувачі аналізують лекційний матеріал під керівництвом викладача, самостійно 

вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження, виконують інші дії 

пошукового характеру, вчаться самостійно проводити дослідницький процес, 

ставити завдання, цілі, обґрунтовувати, вирішувати завдання, що сприятиме в 

майбутньому успішному виконанню кваліфікаційної роботи магістра. 

 

МН 8. Метод проблемного викладу та проблемно-орієнтованого навчання, 

зокрема з проведенням презентацій – розуміння здобувачами поставленої 

проблеми та формулювання пізнавальних завдань на основі різних джерел та 

засобів, уміння проаналізувати поставлене завдання, порівняти різні точки зору та 

підходи, розуміння логіки та думок викладача, усвідомлення та запам’ятовування. 

 



МН 9. Метод самостійної роботи здобувачів та самостійного навчання – 

розв’язання практичних завдань та опрацювання теоретичного матеріалу, що 

виноситься на самостійне вивчення. Самостійна робота з вивченням 

оприлюднених навчальних матеріалів, зокрема в системі Moodle. 

 

МН 10. Методи організації й здійснення навчальної та наукової діяльності, 

що поєднує словесні, наочні і практичні методи: 

– словесні методи – у вигляді бесіді, інструктажу, лекційного матеріалу, 

методичних вказівок, співбесід. 

– наочні методи, відео методи тощо – проведення лекційних та практичних 

занять за допомогою презентацій, ілюстрацій, демонстраційного матеріалу, тобто 

отримання знань завдяки наочному спостереженню. 

– практичні методи – за допомогою вправ, практичних прикладів, аналізу 

статистичних даних, тренувань, тренінгів здобувачі одержують знання та уміння, 

виконуючі ці практичні дії. 

– наукова робота здобувача – наукові дослідження та опрацьовування 

наукової інформації. 

 

МН 11. Активні методи навчання (дискусійні методи) – в будь-яких формах 

навчання, включаючи лекційні заняття, використовуються елементи дискусії, а 

саме: обговорення, суперечки, зіткнення позицій, ділові ігри, кейси, пояснення, 

бесіди, дискусії, діалог. 

 


