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Форма проведення:

Офлайн (аудиторно) або, за необхідністю, дистанційний формат – в онлайн-
режимі через систему /meet.google/ та ЕНК.

Письмова.

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань, які включають теоретичні 
питання.

Тривалість проведення:

2 академічні години для письмової відповіді.

 Максимальна кількість балів:

40 балів. З них: за відповіді на теоретичні питання –3 питання.

 (можливий формат усного додаткового питання з філософії освіти в онлайн-
режимі)

 

Критерії оцінювання:

 За відповідь на теоретичні питання:

40 балів - Критичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо поставленого 
питання. Повний виклад фактів, ідей, результатів відповіді в логічній 
послідовності. Якісний аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. Повна доказовість 
висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання 
проблеми, визначення перспектив дослідження;



30 балів – Спроби критичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо 
поставленого питання. Виклад в основному фактів, ідей, результатів 
відповіді. Частковий аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд 
тенденцій подальшого розвитку даного питання. Доказовість висновків, 
обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, 
визначення перспектив дослідження;

20 балів – Некритичний аналіз суті та змісту першоджерел щодо 
поставленого питання. Частковий виклад фактів, ідей, результатів відповіді в 
логічній послідовності. Спроби аналізу сучасного стану дослідження 
проблеми. Часткова доказовість висновків, спроба обґрунтування власної 
позиції, визначення перспектив дослідження;

10 балів – Спроби некритичного аналізу суті та змісту першоджерел щодо 
поставленого питання. Набір фактів, ідей, результатів відповіді без логічної 
послідовності. Наявність висновків, спроба обґрунтування власної позиції;

0 балів - Відсутність аналізу суті та змісту першоджерел щодо поставленого 
питання. Хаотичний виклад деяких фактів, ідей, результатів відповіді без 
логічної послідовності. Відсутність аналізу сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
Відсутність висновків, обґрунтованості власної позиції, пропозицій щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження.

 Перелік допоміжних матеріалів:

Немає

Перелік теоретичних питань :

 ЗРАЗОК

Екзаменаційний білет № 1

1.      Філософські студії як феномен аксіології.

2.      Філософські погляди Григорія Сковороди.

3.      Народна мудрість як втілення філософії життя.

Екзаменатор____ ________ к. філос. н., доц. Хрипко Світлана Анатоліївна 

Програма екзамену затверджена рішенням кафедри філософії, 
протокол № 5 від 7 грудня 2021 року

Завідувач кафедри _______________ д.філос.н., проф. Додонов Р.О.



 


