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Форма проведення: 

Тестування. Тести розміщені в ЕНК «Філософські студії» в рубриці 

«Підсумковий контроль» за посиланням: 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=512481. 

Можливість відповіді активізується під час проведення іспиту – за 

розкладом. Кожний тест включає 40 питань із множинним вибором відповіді. 

Студент має дві спроби відповіді, зараховується кращий варіант. Під час 

складання іспиту студент має вийти на відеозв’язок на платформі Hangout 

Meets із включеною камерою та мікрофоном. 

 

Тривалість проведення: 

80 хв. 

 

Максимальна кількість балів: 

40 балів, по одному балу за кожну правильну відповідь на прості тестові 

питання, на питання середнього та складного рівня – з коефіцієнтом 

платформи «Moodle». 

 

Критерії оцінювання: 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

тестування 

Значення оцінки 

А 37-40 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 31-36 балів Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 26-30 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 



D 21-25  

балів 

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

Е 16-20 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 10-15 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 0-9 б. Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

Перелік допоміжних матеріалів: Немає. 

 

Зразки тестового питання: 

 

А) Простий рівень 
Який з цих типів світогляду історично був першим? 

Виберіть одну відповідь: 

a. Міфологічний 

b. Релігійний 

c. Філософський 

Б) Середній рівень 
Яка із  вказаних проблем НЕ належить до глобальних? 

Виберіть одну відповідь: 

a. демографічна проблема 

b. проблема пандемії 

c. екологічна проблема 

d. війна на Сході України 

В) Складний рівень 

До форм буття належать: 

Виберіть одну відповідь: 

a. буття речей, процесів і станів природи; буття людини 

b. буття тварин; буття рослин 

c. буття техніки; буття органіки 

d. буття наукових концепцій; повсякденних уявлень 
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