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Критерії оцінювання знань навчальної дисципліни «Філософія» для 

підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, для 

всіх спеціальностей, для всіх напрямів підготовки. 
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Контроль знань здобувачів здійснюється за рейтинговою  накопичувальною 

(100-бальною) системою, яка передбачає складання обов’язкових контрольних 

точок. 

З дисципліни «Філософія», яка завершуються іспитом або заліком, поточна 

успішність оцінюється виходячи зі 100 балів. Здобувач, який склав контрольні 

точки і набрав 55 і більше балів на початок сесії, має право отримати підсумкову 

оцінку без складання заліку. 

Контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних і оцінюється сумою набраних балів; 

модульний контроль, що проводиться у формі підсумкової контрольної 

роботи за відповідний змістовий модуль і має на меті оцінку результатів 

навчання здобувача після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового 

іспиту або заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

Оцінювання знань здобувача під час занять та виконання індивідуальних 

завдань проводиться за такими критеріями:  

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної 

дисципліни; 

- ознайомлення з рекомендованою літературою; вміння поєднувати теорію з 

практикою при розгляді історичних і політичних ситуацій, вміння складати 

порівняльні характеристики різних філософських традицій у відповідності з 

історичними умовами їх формування, виконання індивідуальних завдань та 

завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії; 

-  здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних проблемних 

питань;  

- вміння здійснювати узагальнення інформації, обґрунтовувати власну точку 

зору та робити висновки, грамотність подачі матеріалу та оформлення 

роботи; 

- вміння складати порівняльні характеристики різних філософських традицій 

у відповідності з історичними умовами їх формування, здійснювати 

філософський аналіз джерел; 

- вміння критично осмислювати основні ідеї як вітчизняної так і зарубіжної 

філософії. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної 

самостійної роботи здобувачів є: глибина і міцність знань, рівень мислення, 

вміння систематизувати знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані 

висновки, володіння категорійним апаратом, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних заняттях.  

Переведення набраних здобувачем балів за 100-бальною шкалою в оцінки 

за національною (5-бальною) шкалою та шкалою EСTS здійснюється в 

відповідності до таблиці: 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи) 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81 – 89 В 

добре  
75 – 80 С 

65 – 74 D 
задовільно  

55–64 Е  

30–54 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 29 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

№ Назва і 

короткий зміст 

контрольного 

заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Контроль 

поточної 

роботи на 

семінарських 

заняттях 

 фронтальне опитування за термінологічним 

матеріалом та за питаннями до семінарського 

заняття; 

 оцінювання активності участі у дискусіях 

2.  Індивідуальні 

завдання  
 письмовий звіт або реферат, або презентація 

про виконання індивідуального завдання; 

 оцінювання самостійності та якості виконання 

завдання в ході звіту-захисту та співбесіди 

3.  Модульна 

контрольна 

робота 

 питання до контрольної роботи 

Підсумковий 

контроль 
 питання до іспиту або заліку 

 

 

 

 

 



 СЕМЕСТРОВИЙ ГРАФІК 

Склад і графік складання контрольних точок дисципліни «Філософія», форми і 

терміни контролю для денної форми навчання. 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення 

результатів навчання для отримання 

максимальної кількості балів 

1 Контроль поточної 

роботи на семінарських 

заняттях 

35 Студент здатний продемонструвати 

критичне осмислення лекційного та 

позалекційного матеріалу, виступати з 

доповідями з визначених питань, брати 

кваліфіковану участь у дискусії з 

наведенням аргументації. 

2 Тестове семінарське 

завдання №1 

5 Семінарська контрольна робота № 1 в 

формі тестування включає питання, що 

були розглянуті на семінарських 

заняттях першого змістовного модуля з 

курсу  філософії, що дозволяє студентам 

зорієнтуватися – що таке філософія, 

коло її проблем та її роль в житті 

суспільства, початок філософського 

мислення, класична та некласична 

філософія . 

3 Тестове семінарське 

завдання №2 

5 Семінарська контрольна робота №2   

відбувається в формі  тестування 

включає питання з другого модуля курсу 

філософії, та охоплює теми, що були 

розглянуті на семінарських заняттях 

другого змістовного модуля з курсу 

філософії. 

4 Написання реферату  5 Студент здатний продемонструвати 

достатній рівень опанування основних 

положень з обраної тематики, 

демонструвати знання відповідної 

літератури, вміння аналізувати матеріал, 

робити узагальнення та самостійні 

висновки.  

5 Модульна контрольна 

робота №1 

25 Студент продемонстрував достатній 

рівень знань з тем першого модулю, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни. 

6 Модульна контрольна 

робота №2 

25 Студент продемонстрував достатній 

рівень знань з тем другого модулю, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни. 

Поточний контроль 100 - 

Підсумковий контроль 100 Студент продемонстрував достатній 

рівень знань з тем першого та другого 



змістовного модуля курсу, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни. 

Всього 100 - 

Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань здобувачів 

заочної форми навчання 

 

№ Назва і стислий зміст контрольного заходу 

 

Рейтингова 

оцінка 

min max 

1 Поточний контроль (коефіцієнт вагомості=0,4) 

Тестова контрольна робота, яка виконується 

здобувачем індивідуально в системі «Moodle» 

Студент виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

55 100 

2 Підсумковий контроль (коефіцієнт 

вагомості=0,6) 

(Письмовий іспит /залік) 

Студент продемонстрував достатній рівень 

знань з тем першого та другого модулю курсу, 

що відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни. 

55 100 

 


