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Форма проведення: 

Дистанційна. В системі Е-навчання. Засобами тестування. 

Тести розміщені в рубриці «Підсумковий контроль» Філософські студії 

(2-3 курс, ФІН, ФІС, ФН, денна), за адресою: 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11989 .  

Тест включає в себе 40 питань різної категорії складності, які охоплюють 

всі пройдені теми курсу. 

Можливість відповіді на тестові завдання підсумкового контролю 

активізується під час проведення іспиту за розкладом, який знаходиться на 

сайті факультету.  Перед початком складання іспиту у формі тестування, 

студент має вийти на відеозв’язок на платформі Hangout Meets із включеною 

камерою та мікрофоном та знаходитись в такому стані протягом всього часу 

складання іспиту. По закінченні проходження тестування, студент має 

повідомити викладача і отримати дозвіл на вихід із  Hangout Meets. 

Тестування також припиняється, незалежно від кількості виконаних 

студентом тестових завдань, якщо сплив час, відведений на тестування у 

системі Е-навчання. 

 

Тривалість проведення: 

2 академічні години (80 хвилин) для тестування в системі Е-навчання.  

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів. З них: за правильну відповідь на кожне тестове питання – 1 бал.  

 

Критерії оцінювання: 

До початку іспиту студент отримує певну кількість балів (але не більше 60), 

яка є сумою всіх оцінок, які він отримав за всі види навчальної діяльності 

підчас роботи в ЕНК, помножену на відповідний коефіцієнт.  
 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=11989


 

Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою 

Рейтингова 
оцінка 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Значення оцінки 

А 90-100 
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками 

В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 

Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу - досить низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення дисципліни 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів в процесі вивчення 
дисципліни  

Рівень оцінки знань студентів  оцінюється згідно з виконанням ними 
навчального плану. 

Оцінка A (90-100) – “відмінно” виставляється студенту, який: 

-        вільно володіє матеріалом навчальної дисципліни, 
розуміє предмет, методологію, структуру дисципліни; 

-        засвоїв основні поняття і категорії, може дати їх визначення, показати 
логічний взаємозв’язок; 

-        – вміє не тільки відтворити засвоєне, а й обґрунтувати власну думку з 
приводу вивченого, з актуальних дискусійних проблем; 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=19112&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=19137&displayformat=dictionary
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-        демонструє ґрунтовні знання не тільки лекційних тем курсу, основної, а й 
додаткової рекомендованої літератури; 

-        проводить глибокий осмислений аналіз першоджерел, передбачених 
курсом семінарських занять; 

-        аргументація власної позиції з актуальних дискусійних проблем. 

Оцінка B (82-89) – “добре” виставляється студенту, який сформував  цілісне 
концептуальне розуміння курсу і передбачає: 

-        освоєння студентом обов’язкового обсягу програмного матеріалу, 
основного переліку літературних джерел із лекційного та семінарського курсів; 

-        осмислене розуміння категоріально-понятійного апарату дисципліни; 

-        здатність порівняльного аналізу різних наукових підходів до проблемних 
питань; 

-        застосування найбільш універсальних методів у наукових дослідженнях. 

Рівень підготовки студента є вищим за середній рівень. 

Оцінка C (75-81) – “добре” виставляється студенту, який: 

-        в основному володіє матеріалом дисципліни, показує розуміння 
її предмету, методології, структури; 

-        засвоїв найбільш важливі поняття і категорії, може сформулювати 
визначення більшості з них; 

-        вміє пов’язувати відповідь на дане питання з іншими темами курсу, 
висловлюючи власне розуміння; 

-        орієнтується в основній і додатковій рекомендованій літературі до 
більшості тем курсу. 

Рівень підготовки кваліфікується як середній. 

Оцінка D (69-74) – “задовільно” виставляється студенту, який засвоїв основні 
положення програмного матеріалу, і передбачає: 

-        вміння орієнтуватися у загальній проблематиці навчальної дисципліни; 

-        знання головних характеристик вивченого матеріалу; 

-        навички репродуктивного відтворення змісту текстів лекцій викладача; 

-     опрацювання певної частини (до 50 %) першоджерел та додаткової 
літератури. 

Рівень підготовки кваліфікується як посередній. 

Оцінка E (60-68) – “задовільно” виставляється студенту, який засвоїв певну 
частину програмного матеріалу: 

-        демонструє не надто глибоке знання матеріалу, не зовсім упевнено 
висловлюється з приводу предмета, методу, структури дисципліни; 
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-        посередньо засвоїв основні поняття і категорії, визначення дає поверхові, 
не систематизовані; 

-        відповідає на поставлені запитання, проте не висловлює власного 
розуміння; 

-        частково засвоїв рекомендовану літературу з курсу. 

Рівень підготовки студента кваліфікується як такий, що відповідає мінімальним 
критеріям. 

Оцінка Fx (35-59) – “незадовільно” виставляється студенту, який: 

-   не володіє матеріалом навчальної дисципліни, не розуміє 
специфіки, предмета, структури; 

-      не засвоїв основних понять і категорій, не вміє дати їх основні визначення; 

-    не вміє відтворити пройдений матеріал і не орієнтується в проблематиці, що 
висвітлювалася на заняттях; 

-   не опрацював основної рекомендованої літератури до більшості програмних 
тем. 

Рівень підготовки незадовільний, потребує повторного перескладання. 

Оцінка F (0-34) – “незадовільно” виставляється студенту, який з поважних чи 
без поважних причин не засвоїв навчальну програму з курсу  та має потребу в 
повторному прослуховуванні курсу. 

 
 

Перелік допоміжних матеріалів: 

Немає 
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