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Горлівка – 2012 
 



 

У навчальному процесі дисципліни «етика- естетика» використовуються такі 

види контролю: вхідний, поточний, модульно-рейтинговий, підсумковий (іспит) та 

контроль зі знань з вивченої дисципліни. 

 

Критерії оцінки : 

 

1) за відповіді на питання або завдання поточного контролю, модульної 

контрольної роботи, семестрового заліку: 

 

20 балів («відмінно»), якщо основні питання розкриті на високому 

теоретичному і практичному рівнях, студент без ускладнень орієнтується в 

матеріалі, повністю відповідає на додаткові запитання, спроможний вести 

дискусію, виявляє всебічні і глибокі знання програмного матеріалу, знає сутність 

філософії як учбової дисципліни, знає головні філософські категорії та може їх 

вірно використовувати. Якість відповідей свідчить про вільне володіння 

матеріалом лекційних і семінарських занять, а також про ознайомлення з 

додатковим матеріалом з навчальної дисципліни. В цілому це відмінне виконання 

лише з незначною кількістю несуттєвих помилок; 

 

         15 балів («добре»), якщо основні питання розкриті, студент виявляє повне 

знання програмного матеріалу, уміє самостійно висловлювати власну думку щодо 

релігійних концецій, спроможний  брати  участь  в  дискусії, використовує 

одержані знання на практиці, але на додаткові питання студент повністю не 

відповідає, ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано, але 

якість відповідей виявляє вільне володіння матеріалом. В цілому добре, але з 

певною кількістю значних помилок; 

 

         10 балів («задовільно»), якщо студент володіє тільки основним матеріалом, 

але при розкритті основних питань допускає суттєві помилки, уміє під 

керівництвом  викладача висловити власну невпевнену думку, частково 

використовує одержані знання; в цілому виконання задовольняє мінімальні 

критерії;  

 

          5 балів («незадовільно»), якщо студент виявляє пробіли в знанні основних 

положень програмного матеріалу, не уміє розкрити головні понятті навчальної 

дисциплини  і не використовує одержані знання. 

 

 

 

 

 



Рейтингова оцінка – це підсумкова оцінка знань, умінь та навичок 

студента за 20-бальною шкалою, яка встановлюється розрахунком на підставі 

одержаних оцінок та визначених коефіцієнтів, наведених в картках МРК, і 

застосовується для зіставлення оцінок в національній та шкалі ЕСТS ( табл.) 

 

Національна шкала Рейтингова шкала Шкала ECTS 
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Відмінно Зараховано 17 балів і вище A 

Добре Зараховано 15,25÷16,99 балів B 

Добре Зараховано 13,50÷15,24 балів C 

Задовільно Зараховано 11,75÷13,49 балів D 

Задовільно Зараховано 10,0÷11,74 балів E 

Незадовільно Незараховано 5,0÷9,99 балів FX 

Незадовільно Незараховано 0,0÷4,99 балів F 
 


