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1. Загальні відомості 

Відомості про викладачів навчальної дисципліни. 
 

Назва дисципліни Філософія 

ПІП Захарія Віталій Іванович 

Контактний телефон  0955659690 

E-mail:   zacharsv@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Ср.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Семінарські (практичні) заняття 12 

Самостійна робота 58 

Підсумковий модульний контроль Підсумковий модульний  

контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс.; 1 рік 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування майбутнього фахівця як 

всебічно розвинену особистість, яка обізнана з досягненнями світової та вітчизняної 

філософії, має визначені світоглядні позиції, духовні інтереси, ціннісну орієнтацію. 

Оволодіння основними філософськими знаннями дає студенту стати не просто «вузьким 

спеціалістом» у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити і діяти самостійно. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання. 

Здобувач освіти  повинен знати: 

− здатність до проблематизації - вміння ставити питання і шукати способи їх 

вирішення, розглядати парадокси, альтернативи, суперечності; 

− як діяти компетентно відповідно до етичних принципів та усвідомлення     

соціальних наслідків своєї професійної діяльності; 

− здатність давати визначення - переходити від поверхового фактажу до 

узагальнюючого концептуального аналізу понять; 

− здатність формулювати, впорядковувати, послідовно аналізувати свої думки; 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


− можливість кожній людині виробити власний  світогляд, свій стиль мислення, 

сформувати світоглядні, моральні, естетичні установки та ціннісні орієнтації, необхідні 

для активної діяльності у всіх сферах життя суспільства, враховуючи клінічну практику у 

медицині; 

− сприяти формуванню майбутньої медичної сестри-бакалавра нового типу, яка 

поєднує професійні знання, фахову компетентність з активною громадянською позицією; 

− історичні типи філософії; 

−  основні форми буття і сутність діалектики; 

−  походження, форми і структуру свідомості, шляхи пізнання світу;  

− умови формування особистості, її свободи, відповідальності за збереження 

життя, природи, культури; 

−  основні галузі філософського знання (онтологія, гносеологія, логіка, етика, 

естетика, соціальна філософія). 

 

Здобувач освіти  повинен вміти: 

− обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію;  

− застосовувати одержані знання при вирішенні професійних задач, організації 

міжособистісних взаємин; 

−  науково аналізувати проблеми й процеси, факти і явища суспільного життя;  

−  застосовувати отримані знання у майбутній медичній практиці.  

 

  Програмні результати навчання 

Програмними результатами навчання, визначеними ОПП  Сестринська справа 

спеціальністю 223 Медсестринство є: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового 

спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; 

вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами 

його родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні помилки; проводити 

навчання для молодшого й технічного персоналу. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 

 ПРН 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема 

дистанційні, активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх 

видів навчальних занять у закладах фахової передвищої та вищої освіти; розробляти 

індивідуальні траєкторії розвитку здобувачів освіти. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  
 

3.1. Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 
Теми лекцій Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Історія філософії 
1 Вступ. Предмет філософії. 

Філософія та світогляд 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс 

лекцій. Навчальний посібник для 

студентів вищих закладів освіти І-IV 

рівнів акредитації. - К.: «Каравела»; 

Львів: «Новий світ - 2000», 2001. - с.8-

2 



18, 21-32 

http://medkol-moodle.net.ua/  
2  Історичний розвиток світової 

філософії      (ІІ тис. до н.е. – 

XVI ст.) 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс 

лекцій. Навчальний посібник для 

студентів вищих закладів освіти І-ІV 

рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; 

Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

34-40, 53-56, 74-78, 91-107 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

        2 

3 Філософія і медицина в епоху 

Нового часу та Просвітництва 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс 

лекцій. Навчальний посібник для 

студентів вищих закладів освіти І-ІV 

рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; 

Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

108-131 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

4 Тенденції розвитку сучасної 

філософії ХІХ—ХХ ст. 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс 

лекцій. Навчальний посібник для 

студентів вищих закладів освіти І-ІV 

рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; 

Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

157-171, 172-188, 192-206 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

5 Філософська думка в Україні Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс 

лекцій. Навчальний посібник для 

студентів вищих закладів освіти І-ІV 

рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; 

Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

208-224, 238-252 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

 Усього змістовий модуль 1  10 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу 
6 Філософська онтологія Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 

с. 256-269 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

7 Свідомість як філософська 

проблема, її походження і 

сутність 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 

с.  302-308, 324-327 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

8 Діалектика як вчення  про 

загальний взаємозв’язок та 

розвиток 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 

2 



с.178-181 

http://medkol-moodle.net.ua/ 
9 Гносеологія. Специфіка 

медичного пізнання. 

Методологічні проблеми 

наукового пізнання 

Конспект лекцій 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 

с. 328-343, 347-351 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

10 Філософська антропологія.  

Особистість у системі суспільних 

зв’язків. Соціальна філософія.  

Філософські проблеми медицини. 

Духовне життя суспільства 

Конспект лекцій  

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 

с. 278-301, 352-370, 371-377 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

Усього змістовий модуль 2   10 

Усього за курс навчання:  20 

 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

3.2. Теми семінарських (практичних) занять 

 
№ 

з/п 

Теми семінарських (практичних) 

занять 
Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Історія філософії 
1 Філософія і медицина 

Середньовіччя та епохи 

Відродження 

 Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

73-90, 91-107 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

2 Філософія і медицина в епоху 

Нового часу. Німецька 

класична філософія. Криза 

раціоналістичного мислення 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – 

с.108-133, 134-155 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

3 Філософська думка в Україні Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

208-224, 238-252 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

                Усього змістовий модуль 1  6 

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу 

4 Проблема буття у філософії Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

256-274 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 

5 Пізнання як філософська 

проблема 

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. 

Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти І-ІV рівнів акредитації. – К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2001. – с. 

328-351 

http://medkol-moodle.net.ua/ 

2 



                Усього змістовий модуль 2  4 

6 Підсумковий модульний 

контроль 

 2 

                              Усього за курс навчання:  12 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце  

контролю  
Змістовий модуль 1. Історія філософії   

1 Історичні форми світогляду. Рівні світогляду. Проблема 

синтезу медичних знань 

6 СЗ 1 

2 Філософія і медицина Стародавнього світу 2 СЗ 1 

3 Антична філософія 2 СЗ 1 

4 Філософія і медицина Середньовіччя. Філософія релігії. Буття 

Бога у філософській інтерпретації 

4 СЗ 1 

5 Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва. 
Німецька класична філософія. Криза раціоналістичного 

мислення 

6 СЗ 2 

6 Тенденції розвитку сучасної філософії ХІХ—ХХ ст. 6 СЗ 2 

7 Філософська думка в Україні 6 СЗ 3 

                                                     Усього змістовий модуль 1 32  

Змістовий модуль 2. Філософське розуміння світу   

8 Філософська онтологія 6 СЗ 4 

9 Свідомість як філософська проблема, її походження і сутність 4 СЗ 5 

 

10 

Діалектика як вчення про загальний взаємозв’язок та розвиток 6 СЗ 5 

11 Гносеологія 4 СЗ 5 

12 Філософська антропологія. Особистість у системі суспільних 

зв’язків. Філософія та медицина 

6 СЗ 5 

                Усього змістовий модуль 2 26  

Усього 58  

 
4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
 Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки доповідей, 

створення мультимедійних презентацій/фільмів,  публікацій матеріалів в журналах 
(тези, статті) за наступними темами: 

1. Етичні норми та цінності медичної науки. 

2. Міфологія як світогляд синкретичної свідомості. 

3. Релігійний світогляд та його специфіка.   

4. Світові релігії про походження та есхатологічні перспективи світу. 

5. Свобода і справедливість як загальнолюдські цінності. 

6. Сучасні соціальні міфи. 

7. Антична натурфілософія як перша спроба наукового мислення. 

8. Плюралізм філософії: необхідність чи випадковість? 

9. Пантеїстичні концепції у філософії Відродження. 

10.  Сутність лютеранства та кальвінізму, їх вплив на розвиток капіталістичних 

відносин. 

11.  Схоластика як особливий стиль середньовічного філософствування. 

12.  Український космоцентризм (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). 

13.  Діалектика необхідності і випадковості у біології. 

14.  Вчення З.Фройда про протидію та взаємозв’язок свідомого та підсвідомого.  

15.  Психотерапія як різновид лікувальної діяльності. 



16.  Етичні норми та цінності медичної науки. 

17.  Проблема побудови загальної теорії хвороби в сучасній медицині. 

18.  Значення лікарської інтуїції в діагнозі. 

19.  Місце медичної науки в структурі пізнавальної діяльності людини. 

20.  Проблема творчості в пізнанні. 

21.  Біопсихосоціальна сутність людини (аналіз біологізаторства та 

соціологізаторства). 

22.  Неофройдизм: проблема душі сучасної людини. 

23.  Життя як цінність, основні принципи антропології. 

24.  Сучасна цивілізація: її основні ознаки та суперечності. 

25.  Цінність людського життя. 

26.  Феномен смерті. 

27.  Етичні та філософські проблеми евтазії. 

28.  Смерть та проблема безсмертя людини. 

29.  Гуманістичні аспекти лікарської діяльності. 

30.  Філософія людини в майбутньому. 

31.  Філософія медицини і медицина як наука. 

32.  Філософські категорії і поняття медицини. 

33.  Співвідношення соціального і біологічного в людині. 

34.  Проблеми норми здоров’я і хвороби. 

35.  Філософія здоров’я і хвороби. 

36.  Формування моральної позиції медичного працівника. 

37.  Філософія принципів взаємовідносин медичного прицівника і пацієнта. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Філософія» є обов’язковою для студентів спеціальності 223 

Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних заняттях, підсумковому 

модульному контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання 

знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-116 



балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних  оцінок, а також згідно 

з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Підсумкова рейтингова оцінка з філософії виставляється лише студентам, 

яким зараховані усі змістові модулі з дисципліни та складений підсумковий модульний 

контроль. 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною 

шкалою) як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та 

кількості балів за підсумковий модульний контроль.  

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 

балів (40%) (табл. 1)  

Таблиця 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Філософія  

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий модуль 1 1 22 19 14 

2 22 19 14 

3 22 19 14 

Всього змістовий модуль 1 66 57 42 

Змістовий  модуль 2 4 22 19 14 

5 22 19 14 

Всього змістовий модуль 2 44 38 28 

ІНДЗ 10   

Всього поточна успішність 120 95 70 

Модуль-контроль 6 72-80 64-71 56-63 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Порядок нарахування балів 

Оцінювання поточної навчальної діяльності  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

семінарському занятті засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Філософія» (модуль 1) є рейтинговою та визначається з 

урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним 

передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання студентів 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


здійснюється на семінарських заняттях за традиційною 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з наступним перерахунком у 

багатобальну шкалу) складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 

діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на семінарському занятті, виконання 

та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), а 

також участь в НДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою дисципліни 

тощо.  

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного 

ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 22 бали;  

- оцінка “добре” – 19 балів; 

- оцінка “задовільно” – 14 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних семінарських занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю.. Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 

традиційною шкалою. Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного 

контролю обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. Індивідуальна самостійна робота студента – це 

написання та захист доповідей, методичних розробок, методичного забезпечення різних 

форм занять. 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу 

та значимості (максимально 10 балів) (табл. 2).  

  



Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента в балах ЕCTS 

 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню 

та повнота його розкриття 

4 

2 Відповідність оформлення завдання  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 

4 

 Максимальна підсумкова оцінка 10 

 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 10 залежно від якості виконаної ІНДЗ.  

Якщо студент бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модульний контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (5 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (22 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (10 балів, якщо 

студент виконав індивідуальну роботу): 

5 тем х 22 балів  = 110 балів + 10 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 70 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (5 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (14 бали): 5 тем х 14 балів = 70 балів  

 

Підсумковий модульний контроль 

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов 

навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 

70 балів. 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) проводиться після завершення 

відповідного ступеня дисципліни  на останньому занятті. Отримані при ПМК бали 

додаються до суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), після чого виводиться 

загальна оцінка за модуль. 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 3 теоретичних питання з 

філософії (або 80 тестових завдань).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю, який проводиться в тестових завданнях складає 80 балів (табл. 3) 

 

  



Таблиця 3 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні 

підсумкового модульного контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 56-63 тестів (70% - 79%) 56-63 балів 

«2» вирішено 55 і менше тестів (69% і менше) 0-55 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав мінімально 56 балів. 

Таблиця 4 

Схема розподілу балів при оцінюванні  

підсумкового модульного контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 56-63 0-55 

 

Критерії оцінювання усної відповіді 

при проведенні підсумкового модульного контролю 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент повно розкриває 

зміст питання, виявляючи при цьому глибокі знання дисципліни. Відповідь базується на 

наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, 

вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також 

додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. 

Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати 

додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.  
Оцінка «добре» ставиться, якщо при відповіді на питання студент виявляє знання і 

розуміння основних теоретичних положень, але розкриває їх на недостатньо глибокому 

рівні та допускає незначні помилки з  фундаментальних основ дисципліни. Відповідь 

базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури 

дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його 

вміння використовувати знання, набуті в ході семінарських занять. Студент використовує 

першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких 

аспектів дисципліни. 
Оцінка «задовільно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент виявляє певні 

знання і розуміння основних теоретичних положень, але  допускає істотні помилки, що не 

свідчать про засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь базується на рівні 

репродуктивного мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. 

Присутні помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової 

літератури. Наявність хибних тлумачень понять. Відсутність логічно обґрунтованих 

висновків. 
Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо відповідь на питання студента поверхова,  

фрагментарна, що свідчить про відсутність початкових уявлень про предмет  навчання. 

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при 

відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури 

дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістові 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями (табл. 5). 



Таблиця 5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою 

навчального закладу 

(у балах) 

A (відмінно) відмінно 180 –200 

B (дуже добре) добре 165 – 179 

C (добре) 150 – 164 

D (задовільно) задовільно 135 – 149 

E (слабко) 120 – 134 

FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

70 – 119 

F Незадовільно з обов'язковим 

повторним курсом 

1 - 69 

 

Оцінка FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один 

модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох 

(двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-ох (додаткових) тижнів після 

закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне 

навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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