
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кафедра філософії

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

«Філософські студії»

курс -  3 (третій третій), семестр 6 (шостий)
спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітня програма 072 «Фінанси і кредит»
форма проведення – електронна/дистанційна
максимальна кількість балів – 40 балів (по одному балу за кожну правильну
відповідь платформи «Moodle» на тестові питання різних рівнів складності.

Тривалість проведення:
80 хв.

Форма проведення:
Тестування. Тести  розміщені  в  рубриці  «Підсумкова  атестація»  ЕНК

«Філософські студії (3 курс, ФІК, денна)», розміщений тут:
https  ://  elearning  .  kubg  .  edu  .  ua  /  course  /  view  .  php  ?  id  =22012  

Можливість  відповіді  активізується  під  час  проведення  іспиту  –  за
розкладом.  Тест  включає  40  питань  трьох  категорій  складності.  Під  час
складання іспиту студент має вийти на відео-зв’язок на платформі  Hangout
Meets із включеною камерою та мікрофоном.

Критерії оцінювання:

37-40 б. В  повному  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно  та
самостійно його викладає під час тестування, розкриваючи зміст
теоретичних питань. 

25-36 б. Достатньо  повно володіє  навчальним матеріалом,  обґрунтовано
його викладає під час тестування,  в основному розкриває зміст
теоретичних  питань.  Але  при  викладанні  деяких  питань  не
вистачає  достатньої  глибини,  допускаються  при  цьому  окремі
несуттєві неточності та незначні помилки. 

15-24 б. В  цілому  володіє  навчальним  матеріалом,  викладає  його
основний зміст під час тестування, але без глибокого всебічного
аналізу  та  розуміння,  допускаючи  при  цьому  окремі  суттєві
неточності та помилки. 
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5-14 б. Не  в  повному  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом.
Фрагментарно,  поверхово  (без  аргументації  та  обґрунтування)
викладає  його під  час  тестування,  недостатньо  розкриває  зміст
теоретичних питань,  допускаючи при цьому суттєві неточності.

0-4 б. Частково  володіє  навчальним  матеріалом,  не  в  змозі  викласти
зміст більшості питань під час тестування, допускаючи при цьому
суттєві помилки. 

Перелік допоміжних матеріалів – відсутній.

Зразок тестового питання:

Екзаменатор Овсянкіна Л.А. _______________  
(прізвище, ініціали)                           (підпис)

Завідувач кафедри    Додонов Р.О.                          ________________  
            (прізвище, ініціали)                           (підпис)
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