
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни «Філософія» здійснюється 
у формі семінарських занять та чотирьох контрольних робіт, які студенти 
виконують на семінарських заняттях та на лекціях. 

Оцінка знань студентів проводиться в балах максимальна кількість яких 
складає 100 балів. 

Вивчення курсу «Філософія» розподілено на два рівноважних модуля та 
оцінювання знань студентів відбувається за схемою: 100 балів за кожний модуль. 

Загальна сума балів складається із суми балів, які отримані за кожний 
модуль помноженої на коефіцієнт 0,5. 

Перший модуль закінчується контрольною роботою, що має проводитися на 
8-му тижні (на 8-му лекційному занятті); перша контрольна робота на 
семінарському занятті у вигляді тестування – на 8-9 тижні першого триместру 
(тобто на 4 занятті). 

Види робіт оцінюються таким чином: 

№ Форми контролю Тиждень 

Кількість балів 
Зміст контролю та норма 

часу виконання За 
заняття 

Загаль- 
на 

1 
Семінарське 
заняття 

2-9, 10-15 10 80*0,5 
Згідно з планами 
семінарських занять 85 
хвилин. 

2 

Контрольні 
роботи на 
семінарах, 
тестування 

8-9, 14-15 10 20*0,5 

Відповідно тестів, що 
розроблені кафедрою - 40 
хвилин. 

3 
Контрольні 
роботи на лекціях 

8, 16 50 100*0,5 
Відповідно до тематики, 
що затверджена кафедрою 
-  40 хвилин. 

Види робіт на семінарських заняттях оцінюються таким чином: 
Відповідь на питання семінару   від 4 до 10 балів 
Написання реферату    від 4 до 10 балів 
Доповнення до питання семінару  від 2 до 5 балів 
За рекомендацією викладача і рішенням кафедри студенти учасники  

наукової внутрішньо-вузівської конференції, та активно приймаючі участь у 
роботі політичного клубу можуть бути заохочені до 10 балів. 

Для того, щоб автоматично отримати підсумкову позитивну оцінку 
автоматично студент повинен мати 55 балів. 

Перерахунок балів у підсумкові оцінки здійснюється таким чином: 



Загальний рейтинговий бал Підсумкова оцінка 
Від 55 до 74 задовільно 
Від 75 до 89 добре 

Від 90 до 100 відмінно 

 
Критерії оцінки знань студентів на іспиті: 
Оцінка „відмінно” виставляється тоді, коли студент вільно відповідає на 

питання екзаменаційного білет, викладає основні положення при відповіді на 
додаткові питання, може пов’язати теоретичний  матеріал  із життєвими 
проблемами минулого і сьогодення; 

Оцінка „добре” виставляється, коли студент вільно відповідає на питання 
екзаменаційного білета, орієнтується в матеріалі при відповіді на додаткові 
питання, може показати життєве значення філософських проблем; 

Оцінка „задовільно” виставляється, коли студент може викласти основні  
положення теорії при відповіді на питання  екзаменаційного білета орієнтується в 
основних проблемах філософії, розуміє її роль у житті суспільства; 

Оцінка „незадовільно” виставляється, коли студент не відповідає на 
питання екзаменаційного білета і не орієнтується в основних проблемах 
філософії. 
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