
Форми поточної перевірки та критерії оцінювання навчальних
досягнень студентів:

– інтерактивне експрес-тестування студентів на базі навчальної
платформи “Kahoot!” – проводяться на початку заняття або у зручний для
студентів час;

– усна співбесіда зі змісту теми кожного заняття з оцінюванням
відповідей студентів;

– письмові індивідуальні проекти з тем навчальної дисципліни –
представляються студентами у встановлені науково-педагогічним
працівником терміни.

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є
такі:

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою
програмою з дисципліни;

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових
рекомендованих джерелах інформації;

– вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і
розвитку;

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність,
логічність, послідовність тощо);

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних завдань.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати проходячи
експрес-тестування за темами 4 та 8 = 5 балам з кожної теми, за темою 11 = 4
балам, за  кожну невірну відповідь знімається - 1 бал.

За результатами виконання індивідуальних проектів із самостійної
роботи  студенти окремо отримують бали.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за
індивідуальний проект самостійної роботи: з теми 3 – 8 балів; з теми 13 – 10
балів.

Вимоги до оформлення есе :
1. Обсяг – 2-3 сторінки тексту.
2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й

чітка.
3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.
4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого

зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе,
власної позиції автора.

5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути
логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна
простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку,
авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим



питанням. Необхідно уникати різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка
має розкриватися послідовно.

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує
теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.

7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми.
8. Текст набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний

інтервал). На першому аркуші необхідно обов'язково вказати ЗВО, факультет
(ННІ), назву есе, навчальної дисципліни, прізвище, ім'я й групу автора.
Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури,
посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Структура есе:
Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок.
Вступ – обґрунтування вибору теми есе.
Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад

основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а
також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і
позицій.

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо.
Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення
викладеного в основній частині.

Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення
критерію Бали

1. Теза

Студент вправно формулює тезу 2
Студент не формулює тези вправно 1
Студент не формулює тези або формулює
тезу, яка не відповідає запропонованій темі 0

2. Аргументи

Студент наводить принаймні два доречні й
переконливі аргументи 2

Студент наводить принаймні один доречний
аргумент.
Аргументи дублюють один одного, у другому
аргументі перефразовано зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно
сформульованої тези

1

Студент не наводить жодного аргументу, або
наведені аргументи не є доречними 0

3. Приклад, що є
випадком із життя або
історичною подією

Студент наводить принаймні один доречний
приклад із власного життя або подію з історії
чи суспільно-політичного життя, що є
конкретною, локалізованою в часі та просторі

2

Немає мотивації наведення такого прикладу;
він не конкретизований; у ньому є фактичні
помилки

1



Прикладу з історії, суспільно-політичного чи
власного життя немає, або він не є доречним 0

4. Логічність,
послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на
запропонованій проблемі, цілісний,
послідовний і несуперечливий розвиток думки
(логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності,
послідовності й несуперечливості розвитку
думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й
несуперечливості розвитку думки немає 0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й
органічно пов’язаний із тезою, аргументами й
прикладами

2

Висновок лише частково відповідає тезі або
лише частково пов’язаний з аргументами та
прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає
сформульованій у власному висловленні тезі;
висновок не пов’язаний з аргументами та
прикладами

0

На відміну від есе реферат повинен мати наступні ознаки:
- зміст реферату повністю залежить від змісту джерела, що

реферується;
- реферат містить у собі точний переказ основної інформації без

перекручувань і суб'єктивних оцінок.

Реферат має певну структуру:
1. Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність,

визначається ціль, розкривається проблематика обраної теми.
2. Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, що реферується,

приводяться основні тези, вони аргументуються.
3. Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у

рефераті.
4. Список використаної літератури (не менш 5 джерел).

Правила оформлення реферату:
1. Текс набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний

інтервал).
2. Обсяг роботи – 8000-12000 тисяч знаків (без пробілів) або 8-12

сторінок.
3. На першому аркуші необхідно обов'язково вказати ЗВО, факультет

(ННІ), назву теми, навчальної дисципліни, прізвище, ім'я й групу автора. На
другому – план. На третьому – починається текст. На останньому необхідно
привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти й інші
джерела інформації (література – за абеткою, Інтернет джерела – наприкінці).



Методика визначення балів за результатами виконаних студентами
завдань самостійної роботи з розробки мультимедійної презентації :

Бали Критерії оцінювання

2 Завдання виконано з порушенням норм академічної доброчесності
(плагіат, списування тощо)

4 Завдання містить відповіді на рівні елементарного відтворення
окремих фактів, елементів, об’єктів, фрагментів навчального
матеріалу. Студент безсистемно висвітлив питання з грубими
помилками та відсутнє розуміння основної суті питань, висновків,
узагальнення. Виконане завдання частково відповідає вимогам щодо
його оформлення.

6 Завдання містить відповіді, в яких відтворюються основні положення
навчального матеріалу на рівні  без достатнього розуміння; студент у
цілому оволодів сутністю питань з певної теми, виявив теоретичні
знання, намагається аналізувати факти й події, робити висновки.
Завдання містить неповні відповіді, мають місце помилки при
висвітленні змісту матеріалу. Виконане завдання не в повній мірі
відповідає вимогам щодо його оформлення.

8 Завдання містить відповіді, в яких відтворюється значна частина
змісту завдання. Студент виявляє знання і розуміння основних
положень теми, певною мірою може аналізувати матеріал,
порівнювати та робити висновки. Студент питання висвітлює повно,
висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння аналізувати
факти й події, а також виконувати навчальні завдання. У змісті
виконаного завдання допущені несуттєві помилки, має місце
недостатня аргументованість при викладенні матеріалу. Виконане
завдання відповідає вимогам щодо його оформлення.

10 Завдання містить відповіді, в яких навчальний матеріал
відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована,
логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані
висновки. Студент показує глибоке оволодіння матеріалом,
висловлює власне ставлення до альтернативних міркувань з
конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано
викладати матеріал. Завдання виконане правильно, як з
використанням типового алгоритму, так і за самостійно розробленим
алгоритмом та відповідає вимогам щодо його оформлення.


