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Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семжару (доповідь, 
доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 0 до 
5 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є:

• повнота розкриття питання 1 бал;
• логіка викладення 1 бал;
* використання додаткової літератури ! бал;
• використання основної літератури 1 бал;
• аналітичні міркування, вміння робити висновки 1 бал.

Есе студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового модулю, 
зокрема Есе 1 (середина жовтня) і Есе 2 (остання декада листопада). Критеріями оцінки 
самостійної роботи студента є:

® глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 10-9 балів;
* тема розкрита неповно 8-7 балів;
* есе суто компілятивного рівня 6-4 бали;
® розкритий лише окремий аспект 3-1 бал.
* есе не зараховано 0 балів.

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 
контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 (середина жовтня) і 
Контрольна робота 2 (остання декада листопада). Завдання з тестування і містить 
15 запитань. Завдання з тестування 2 містить 20 запитань. Правильна відповідь на кожне із 
запитань оцінюється в 1 бал.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладання 
самостійної роботи, модульних контрольних робіт здійснюється відповідно до «Положення 
про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року.

Підсумковий контроль (залік) проводиться у формі тестування. Завдання з тестування 
містить 10 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2 бали.

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 
менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 
складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до заліку -  
48 балів.

Умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки є досягнення ним не 
менше 60% від загальної кількості балів, які можливо досягти на заліку (не менше 12 із 20).

При простому розрахунку отримаємо:
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