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Для оцінки знань студентів використовують такі форми контролю: 

поточний, контрольна робота та іспит. 
Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення 

семінарських занять протягом семестру і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Оцінюється 
рівень знання студентами першоджерел, наукової літератури, уміння логічно 
та послідовно виступати під час обговорення питань плану семінарського 
заняття, ставити та відповідати на запитання в ході дискусії. Студент може 
набрати від 1 до 5 балів за кожний семінар. 

Контрольна робота – полягає в оцінці засвоєння студентом частини 
навчального матеріалу. Проводиться у письмовій формі. Оцінювання знань 
здійснюється: за відповіді на тестові завдання – 10 балів, питання другого 
рівня – 4 бали, третього – 6 балів, максимально – 20 балів.  

Студент отримує від 18 до 20 балів, якщо відповіді побудовані логічно, 
виявляються фундаментальні знання термінів, понять, робляться змістовні 
висновки, представлені різні підходи до означених проблем та обґрунтоване 
бачення їх сутності. Від 14 до 17 балів студент отримує, якщо у відповіді 
представлені визначення основних термінів, понять, розкриваються всі 
питання, але присутня деяка непослідовність аналізу. Від 9 до 13 балів 
студент отримує, якщо відповідь побудована не дуже логічно, виявляються 
недоліки в розкритті відповідних понять, термінів, хоча їх загальне розуміння 
представлено, вона носить описовий, однобічний характер, демонструє 
відсутність самостійного бачення сутності проблем. Від 1 до 9 балів студент 
отримує, якщо відповідь дана не на всі запитання, не містить наукового 
обґрунтування проблем, відсутня логіка викладення матеріалу. 0 балів 
виставляється в разі відсутності відповідей на питання контрольної роботи. 

Підсумковий контроль знань студентів проводиться з метою оцінки 
результатів навчання на завершальному етапі вивчення дисципліни у формі 
письмового іспиту в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 
програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Білети для іспиту 
включають три питання, спрямовані на встановлення рівня загальної 
теоретичної підготовки студента і оцінюються максимально по 10 балів 
кожне.  

Рівень знань на заліку оцінюється:  
27-30 балів, якщо студент дав правильну та повну відповідь на всі 

поставлені питання, міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 



знає зміст навчальної дисципліни, демонструє вміння пов'язувати події 
минулого із сучасним розвитком, логіку та аргументованість викладення 
(наведення прикладів, аналогій, знання головних дат з історії Слобідської 
України), вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем;  

22-26 балів ставиться студенту, якщо він відповів на всі запитання, 
добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає 
матеріал, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 
змісту або при аналізі практичного; 

17-21 ставиться студенту у випадку, якщо він відповів на всі запитання, 
в основному опанував теоретичні знання з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але відповідь є 
недостатньо аргументованою, виявляє неточності, невміння оцінювати факти 
та явища;  

11-16 балів ставиться, якщо всі питання розкриті неповно та/або логіка 
відповідей вимагає істотного виправлення; 

1-15 балів студент отримує, якщо у відповіді не розкриті по сутності всі 
питання, продемонстровано недостатнє знання фактичного матеріалу, 
наукових визначень, відсутні посилання на першоджерела та рекомендовану 
наукову літературу; 

0 балів студент отримує в разі відсутності відповідей на питання 
екзаменаційного білету. 


