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Методи і форми контролю 
 

 

Передбачається використання модульно - рейтингової системи 

оцінювання знань. Основною формою контролю знань студентів в кредитно - 

модульній системі є складання студентами запланованих модулів. Складання 

модуля передбачає виконання студентом комплексу заходів, передбачених 

семестровим графіком навчального процесу та затверджених деканом 

факультету. 

Підсумкова оцінка за модуль виставляється за 100-бальною шкалою. 

При умові, що студент успішно здає контрольні точки, набравши з кожної з 

них не менше мінімальної кількості балів, необхідної для її зарахування, 

виконує семінарські завдання, самостійно працює і успішно захищає реферат 

з обраної теми, та має за результатами роботи в триместрі підсумковий 

рейтинг не менше 55 балів, то за бажанням студента в залежності від суми 

набраних балів йому виставляється підсумкова екзаменаційна оцінка за 

національною шкалою і шкалою EСTS. Переведення набраних студентом 

балів за 100-бальною шкалою в оцінки за національною (5-бальною) шкалою 

та шкалою EСTS здійснюється в відповідності до таблиці: 

 

 

Рейтинг студента 

 за 100-бальною 

шкалою 

Оцінка  

за національною 

шкалою 

Оцінка  

за шкалою ESTS 

90-100 балів відмінно А 

81-89 балів добре B 

75-80 балів добре C 

65-74 балів задовільно D 

55-64 балів задовільно E 

30-54 балів 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
FX 

1-29 балів 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
F 

 

 

 

Курс «Історія української культури» складає 2 кредити і містить один 

модуль. 

У ході вивчення  дисципліни студентам нараховуються бали за такою 

схемою: 

 



№ 

п/

п 

№ 

моду

ля 

Форма 

контролю 

№ навч. 

тижня 

Кількість 

балів 

Короткий зміст контрольної 

точки 

й час на її проведення макс мінім 

1  .Оцінювання 

роботи 

студентів на 

семінарі №1 

 

 

8 

 

15 

 

5 

Студенти заробляють 

необхідні бали, готуючи усні 

доповіді за темою семінара, 

відповідаючи на запитання 

викладача, захищаючи 

реферативні роботи або 

виконуючи невеличкі тести. 

 

2  Оцінювання 

роботи 

студентів на 

семінарі №2 

 

10 

 

15 

 

10 

Студенти заробляють 

необхідні бали, готуючи усні 

доповіді за темою семінара, 

відповідаючи на запитання 

викладача, захищаючи 

реферативні роботи або 

виконуючи невеличкі тести. 

 

3  Оцінювання 

роботи 

студентів на 

семінарі №3 

 

12 

 

15 

 

10 

Студенти заробляють 

необхідні бали, готуючи усні 

доповіді за темою семінара, 

відповідаючи на запитання 

викладача, захищаючи 

реферативні роботи або 

виконуючи невеличкі тести. 

 

4  Оцінювання 

роботи 

студентів на 

семінарі №4 

 

14 

 

15 

 

10 

Студенти заробляють 

необхідні бали, готуючи усні 

доповіді за темою семінара, 

відповідаючи на запитання 

викладача, захищаючи 

реферативні роботи або 

виконуючи невеличкі тести. 

 

5 М 1 Підсумкова 

контрольна 

робота 

 

15 

 

40 

 

20 

Підсумкова контрольна 

робота виконується у вигляді 

письмового тестового експрес-

контролю на останньому 

лекційному занятті. (30 

хвилин) 

 

6  Залік Екзамена

ційна 

сесія 

  Студент складає залік, якщо 

він не отримав позитивну 

оцінку автоматично, або бажає 

поліпшити свій результат. 

 

Всього за модуль №1 

 
100 55  

 

 



 

Робота на семінарських заняттях оцінюється таким чином: 

 розгорнута відповідь на питання семінару – до15 балів; 

 істотні доповнення до виступу доповідача – до 10 балів; 

 питання до доповідача – до 5 балів; 

 захист реферативної роботи – до 10 балів; 

 виконання тестових завдань – до 10 балів; 

 виконання індивідуальних завдань – до 10 балів. 

 

Якщо студент протягом триместру не набрав необхідної кількості 

балів, щоб отримати «автоматичну» оцінку, він повинен з’явитися на іспит з 

дисципліни, що вивчається, за розкладом заліково-екзаменаційної сесії.  

 

 

 

 

 

 


