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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕТНОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 
Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 

МНУ ім. В.О. Сухомлиського досягається системними підходами до 
оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з 
діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з 
метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, 
оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів: 
 - поточний;  
- підсумковий кредитний;  
- семестровий підсумковий (залік, екзамен).  
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-

баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та 
за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 
теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 
семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 
контрольних робіт. 

 
ЗАЛІК З КУРСУ (I СЕМЕСТР) ЕТНОЛОГІЯ  

На дисципліну відводиться 4 кредити.  
Семінарські заняття і самостійна робота в кінці семестру разом 

складають 400 балів.  
Самостійна робота за кожен кредит оцінюється в 40 балів, за 4 кредити 

студент отримує – 160 балів. 
На семінарському занятті студент отримує від 1 до 22 балів.  
На дисципліну відводиться 11 семінарських занять. На семінарському 

занятті (Теми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,11 - студент отримує 22 бали, Т. 8 – 
20 балів). 

За 4 кредити загальна кількість отриманих балів на семінарському 
занятті – 240  балів. 

 
Результати Кредит 

1 
Креди
т 2 

Кредит 3 Кредит 4 Загальн
а 
кількіст
ь  
4 
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400 
балів 



Вид 
діяльності 

Коефі
ціент 
(вартіс
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виду) 

Т 1 Т 
2 
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4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т
 
9 

Т 
10 

Т 
11 

 

Семінарські 
заняття 

22/20 
балів 

22 22 22 2
2 

2
2 

2
2 

2
2 

2
0 

22 22 2
2 

240 

Самостійна 
робота 

40 
балів 

40 40 40 40 160 

Залік(накопи 
накопичу 
система) 

Поточ
не 
тестув
ання та 
самост
ійна 
робота 
– 400 
балів 

     

 
Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 
Усний виступ  Критерії оцінювання 
20-22 бали  В повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних 

виступів, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу.. 

20 балів Достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає під 
час усних виступів, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при 
цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки.  
15 балів В цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних 
виступів, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві 
неточності та помилки.. 

10 балів Не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 
аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та 



практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності. 

5 балів Частково володіє навчальним матеріалом не 
в змозі викласти зміст більшості питань 

теми під час усних виступів, допускаючи 
при цьому суттєві помилки.. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в 
змозі його викласти, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань.  
 

Доповнення виступу:  
15 балів – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво 
впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних 
положень даної теми. Доповнюють протягом всього семінарського заняття. 
10 балів - отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили надали власні аргументи щодо основних положень даної теми. 
5 балів отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 
думку. 
 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів 
навчання здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті 
у формі заліку або екзамену.  
Підсумковим семестровим контролем з «Етнології» є залік. Студент 
протягом семестру накопичує бали під час семінарських занять та 
самостійної роботи. В кінці семестру, під час заліково-екзаменаційної сесії 
всі бали сумуються, діляться на кількість кредитів і студент отримує свою 
кількість зароблених балів. Підсумковий семестровий контроль оцінюється 
від 0 до 100 балів і переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС. 
Шкала ЄКТС ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у складі 
потоку/курсу: 
– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, 
опанували рекомендовану літературу, виставляють оцінку А. 
При цьому оцінку – 100 балів (за національною шкалою), як виняток, можуть 
отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за 
програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за 
тематикою курсу, стали призерами студентських олімпіад, виступали на 
конференціях тощо ; 
– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни 
на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку 
В;  



– здобувачам вищої освіти, які в основному оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві 
помилки, ставлять оцінку С;  
– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння 
навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при 
відповідях допускають помилки, ставлять оцінку D;  
– здобувачам вищої освіти, які виявили мінімально достатній рівень знань з 
дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни 
курсу та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять оцінку Е. 
Здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали 
незадовільні оцінки FX або F, повинні додатково виконати індивідуальні 
завдання для підвищення рівня своїх знань і при оцінці FX повторно 
перескласти підсумковий контроль, а при оцінці F пройти повторний курс 
вивчення дисципліни зі складанням підсумкового контролю. 
 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 
  

3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 
  

Не зараховано 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕТНОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 ІСТОРІЯ ТА 

АРХЕОЛОГІЯ 
 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 
МНУ 5ес. В.О. Сухомлиського досягається системними підходами до 
оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з 
діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з 
метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, 
оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів: 
 - поточний;  
- підсумковий кредитний;  
- семестровий підсумковий (залік, екзамен).  
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-

баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та 
за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 
теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 
семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 
контрольних робіт. 

 
ЗАЛІК З КУРСУ (I СЕМЕСТР) ЕТНОЛОГІЯ  

 
На дисципліну відводиться 3 кредити.  
Семінарські заняття і самостійна робота в кінці семестру разом 

складають 300 балів.  
Самостійна робота за кожен кредит оцінюється в 40 балів, за три 

кредити студент отримує – 120 балів. 
На семінарському занятті студент отримує від 1 до 18 балів.  
На дисципліну відводиться 10 семінарських занять. На семінарському 

занятті (Теми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,11 – студент отримує 22 бали, Т. 8 – 
20 балів). 

За 4 кредити загальна кількість отриманих балів на семінарському 
занятті – 240  балів. 

 
Результати Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Загальна 

кількість  
3 кредити 
300 балів 

Вид 
діяльності 

Коефі
ціент 

Т1 Т
2 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т 8 
 

Т 9 
 

Т 
10 

 



(6ест
у тес 
виду) 

Семінарські 
заняття 

18 
балів 

18 1
8 

18 18 18 18 18 18 18 18 180 

Самостійна 
робота 

40 
балів 

40 40 40 120 

Залік 
(накопичувал
ьна система) 

Пото
чне 
6есту 
тесту 
та 
самос
тійна 
робот
а – 
300 
балів 

    

 
Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 
Усний виступ  Критерії оцінювання 

18 балів  В повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних 
виступів, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу.. 

15 балів Достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає під 
час усних виступів, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при 
цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки.  
12 балів В цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних 
виступів, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві 
неточності та помилки.. 

10 балів Не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 
аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та 



практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності. 

5 балів Частково володіє навчальним матеріалом не 
в змозі викласти зміст більшості питань 

теми під час усних виступів, допускаючи 
при цьому суттєві помилки.. 

0  Не володіє навчальним матеріалом та не в 
змозі його викласти, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань.  
 

Доповнення виступу:  
15 балів – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво 
впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних 
положень даної теми. Доповнюють протягом всього семінарського заняття. 
10 балів – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили надали власні аргументи щодо основних положень даної теми. 
5 балів отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 
думку. 
 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів 
навчання здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті 
у формі заліку або екзамену.  
Підсумковим семестровим контролем з «Етнології» є залік. Студент 
протягом семестру накопичує бали під час семінарських занять та 
самостійної роботи. В кінці семестру, під час заліково-екзаменаційної сесії 
всі бали сумуються, діляться на кількість кредитів і студент отримує свою 
кількість зароблених балів. Підсумковий семестровий контроль оцінюється 
від 0 до 100 балів і переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС. 
Шкала ЄКТС ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у складі 
потоку/курсу: 
– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, 
опанували рекомендовану літературу, виставляють оцінку А. 
При цьому оцінку – 100 балів (за національною шкалою), як виняток, можуть 
отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за 
програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за 
тематикою курсу, стали призерами студентських олімпіад, виступали на 
конференціях тощо ; 
– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни 
на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку 
В;  



– здобувачам вищої освіти, які в основному оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві 
помилки, ставлять оцінку С;  
– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння 
навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при 
відповідях допускають помилки, ставлять оцінку D;  
– здобувачам вищої освіти, які виявили мінімально достатній рівень знань з 
дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни 
курсу та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять оцінку Е. 
Здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали 
незадовільні оцінки FX або F, повинні додатково виконати індивідуальні 
завдання для підвищення рівня своїх знань і при оцінці FX повторно 
перескласти підсумковий контроль, а при оцінці F пройти повторний курс 
вивчення дисципліни зі складанням підсумкового контролю. 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 
  

3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 
  

Не зараховано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хрящевська Л.М. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ»  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ, 052 ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 
МНУ ім. В.О. Сухомлиського досягається системними підходами до 
оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з 
діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з 
метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, 
оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів: 
 - поточний;  
- підсумковий кредитний;  
- семестровий підсумковий (залік, екзамен).  
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-

баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та 
за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 
теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 
семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 
контрольних робіт. 

 
ЗАЛІК З КУРСУ (I СЕМЕСТР)  

На дисципліну відводиться 4 кредити.  
Семінарські заняття і самостійна робота в кінці семестру разом 

складають 400 балів.  
Самостійна робота за кожен кредит оцінюється в 40 балів.  
За 4 кредити – 160 балів. 
На семінарському занятті студент отримує від 1 до 22 балів.  
На дисципліну відводиться 11 семінарських занять. На семінарському 

занятті (Теми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,11 - студент отримує 22 бали, Т. 8 – 
20 балів). 

За 4 кредити загальна кількість отриманих балів на семінарському 
занятті – 240  балів. 

 
Результати Креди

т 1 
Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Загальна 

кількість  
4 кредити 
400 балів 

Вид 
діяльності 

Коефіц
іент 
(вартіс

Т 
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т
5 

Т  
6 
 

Т  
7 
 

Т  
8 

Т 
9 

Т 
10 

 



ть 
виду) 

Семінарські 
заняття 

22/20 
балів 

22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 2
2 

240 

Самостійна 
робота 

40 
балів 

40 40 40 40 160 

Залік 
(накопичувал
ьна система) 

Поточн
е 
тестува
ння та 
самості
йна 
робота 
– 400 
балів 

     

 
Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 
Усний виступ  Критерії оцінювання 
20-22 бали  В повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних 

виступів, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу.. 

20 балів Достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає під 
час усних виступів, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при 
цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки.  
15 балів В цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних 
виступів, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві 
неточності та помилки.. 

10 балів Не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 
аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності. 

5 балів Частково володіє навчальним матеріалом не 



в змозі викласти зміст більшості питань 
теми під час усних виступів, допускаючи 

при цьому суттєві помилки.. 
0 Не володіє навчальним матеріалом та не в 

змозі його викласти, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань.  

 
Доповнення виступу:  

15 балів – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво 
впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних 
положень даної теми. Доповнюють протягом всього семінарського заняття. 
10 балів - отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили надали власні аргументи щодо основних положень даної теми. 
5 балів отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 
думку. 
 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів 
навчання здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті 
у формі заліку або екзамену.  
Підсумковим семестровим контролем з «Етнополітології»» є залік. 
Студент протягом семестру накопичує бали під час семінарських занять та 
самостійної роботи. В кінці семестру, під час заліково-екзаменаційної сесії 
всі бали сумуються, діляться на кількість кредитів і студент отримує свою 
кількість зароблених балів. Підсумковий семестровий контроль оцінюється 
від 0 до 100 балів і переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС. 
Шкала ЄКТС ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у складі 
потоку/курсу: 
– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, 
опанували рекомендовану літературу, виставляють оцінку А. 
При цьому оцінку – 100 балів (за національною шкалою), як виняток, можуть 
отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за 
програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за 
тематикою курсу, стали призерами студентських олімпіад, виступали на 
конференціях тощо ; 
– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни 
на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку 
В;  
– здобувачам вищої освіти, які в основному оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві 
помилки, ставлять оцінку С;  



– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння 
навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при 
відповідях допускають помилки, ставлять оцінку D;  
– здобувачам вищої освіти, які виявили мінімально достатній рівень знань з 
дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни 
курсу та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять оцінку Е. 
Здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали 
незадовільні оцінки FX або F, повинні додатково виконати індивідуальні 
завдання для підвищення рівня своїх знань і при оцінці FX повторно 
перескласти підсумковий контроль, а при оцінці F пройти повторний курс 
вивчення дисципліни зі складанням підсумкового контролю. 
 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 
  

3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 
  

Не зараховано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хрящевська Л.М. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ»  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.020302 ІСТОРІЯ 
 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у 
МНУ ім. В.О. Сухомлиського  досягається системними підходами до 
оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з 
діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з 
метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, 
оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою.  

Форми контролю знань студентів: 
 - поточний;  
- підсумковий кредитний;  
- семестровий підсумковий (залік, екзамен).  
Оцінювання знань студентів в університеті здійснюється за 100-

баловою шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та 
за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної 
теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 
семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 
контрольних робіт. 

 
ЗАЛІК З КУРСУ (I СЕМЕСТР)  

На дисципліну відводиться 5 кредитів.  
Семінарські заняття і самостійна робота в кінці семестру разом 

складають 500 балів.  
Самостійна робота за кожен кредит оцінюється в 40 балів.  
За 5 кредитів – 200 балів. 
На семінарському занятті студент отримує від 1 до 22 балів.  
На дисципліну відводиться 6 семінарських занять. На семінарському 

занятті (Теми 1, 2, 3, 4, 5, 6 - студент отримує 50 балів). 
За 5 кредитів загальна кількість отриманих балів на семінарських 

заняттях – 300  балів. 
 

Результати Кре 
дит 1 

Кредит 2 Кредит 
3 

Кредит 4 Кредит 5 Загальна 
кількість  
5 кредитів 500 
балів 

Вид 
діяльності 

Коефі
ціент 
(вартіс
ть 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  



виду) 
Семінарські 

заняття 
50 
балів 

50 50 50 50 50 50 300 

Самостійна 
робота 

40 
балів 

40 40 40 40 40 200 

Залік 
(накопичувал
ьна система) 

Поточ
не 
тестув
ання та 
самост
ійна 
робота 
– 500 
балів 

      

 
Критерії поточного оцінювання знань студентів 

 
Усний виступ  Критерії оцінювання 

50 бали  В повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних 
виступів, глибоко та всебічно розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу.. 

40 балів Достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає під 
час усних виступів, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних 
завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні 
деяких питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при 
цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки.  
30 балів В цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних 
виступів, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без 
використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві 
неточності та помилки.. 

20 балів Не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 
аргументації та обґрунтування) викладає 
його під час усних виступів, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності. 

10 балів Частково володіє навчальним матеріалом не 
в змозі викласти зміст більшості питань 



теми під час усних виступів, допускаючи 
при цьому суттєві помилки.. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в 
змозі його викласти, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань.  
 

Доповнення виступу:  
15 балів – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили нові ідеї та положення, що не були розглянуті, але суттєво 
впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи щодо основних 
положень даної теми. Доповнюють протягом всього семінарського заняття. 
10 балів - отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 
визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, 
виявили надали власні аргументи щодо основних положень даної теми. 
5 балів отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що 
доповнює зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну 
думку. 
 

ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 
Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів 
навчання здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті 
у формі заліку або екзамену.  
Підсумковим семестровим контролем з «Історії релігії та церкви в Україні»» 
є залік. Студент протягом семестру накопичує бали під час семінарських 
занять та самостійної роботи. В кінці семестру, під час заліково-
екзаменаційної сесії всі бали сумуються, діляться на кількість кредитів і 
студент отримує свою кількість зароблених балів. Підсумковий семестровий 
контроль оцінюється від 0 до 100 балів і переводиться у національну шкалу 
та шкалу ЄКТС. 
Шкала ЄКТС ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у складі 
потоку/курсу: 
– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, 
опанували рекомендовану літературу, виставляють оцінку А. 
При цьому оцінку – 100 балів (за національною шкалою), як виняток, можуть 
отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за 
програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за 
тематикою курсу, стали призерами студентських олімпіад, виступали на 
конференціях тощо ; 
– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни 
на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку 
В;  



– здобувачам вищої освіти, які в основному оволоділи програмою навчальної 
дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві 
помилки, ставлять оцінку С;  
– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння 
навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при 
відповідях допускають помилки, ставлять оцінку D;  
– здобувачам вищої освіти, які виявили мінімально достатній рівень знань з 
дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни 
курсу та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять оцінку Е. 
Здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали 
незадовільні оцінки FX або F, повинні додатково виконати індивідуальні 
завдання для підвищення рівня своїх знань і при оцінці FX повторно 
перескласти підсумковий контроль, а при оцінці F пройти повторний курс 
вивчення дисципліни зі складанням підсумкового контролю. 
 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 
 

ОЦІНКА 
ЄКТС 

СУМА 
БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 
  

3/задов./ зараховано 
  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 
  

Не зараховано 

 
 
 

 


