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Система оцінювання роботи студентів з 
дисципліни 

 
 

Шкала рейтингової оцінки знань студентів 
з курсу «Політичні інститути і політичні процеси в Україні» 

№ Вид робіт Кількість балів Всього 
1 Опитування (усне – письмове) 

протягом триместру 
Мін. 2 по 6 балів. 
Макс. 4 по 6 балів –

24 бали 

12-24 

2 Контрольна робота  10 балів 10 
3 Практична робота № 1  11 балів 11 
4 Самостійна робота (реферат) 15 балів 15  

 Всього  60 
 Іспит  40 

 
Вимоги до підготовки завдань курсу 

Відповідь на семінарському занятті – це активна участь у обговоренні 
всіх питань, що виносяться на семінар, підкріплення доповіді цитатами 
та посиланнями на літературу. Вільне володіння матеріалом доповіді, 
що дозволяє задавати та відповідати на питання по темі. 

Контрольна робота – це письмова робота з перевірки отриманих 
знань, засвоєння студентом матеріалу курсу за триместр. 

Практична робота – виконується групою студентів або індивідуально 
письмово на аркушах А4 (шрифт Times New Roman 12, інтервал 1,5, 
поля 2, 2, 2, 1; нумерація сторінок обов’язкова) зшивається. 

Самостійна робота – це реферат, чітко структурована письмова 
робота, наявність плану посилань та списку літератури є обов’язковим. 
Виконується на аркушах А4 (шрифт Times New Roman 12, інтервал 1,5, 
поля 2, 2, 2, 1; нумерація сторінок обов’язкова) зшивається. Загальний 
обсяг має бути не менше 10 сторінок і не більше 15 сторінок. Тематика 
міститься у програмі курсу. 

Для підготовки реферату необхідне більш глибоке вивчення літератури, 
включаючи додаткову. Необхідно логічно й аргументовано викласти 
актуальність обраної теми, точки зору дослідників щодо досліджуваної 
проблеми, зробити самостійні висновки та з урахуванням сучасних 
вимог оформити науково-довідковий апарат. Реферат має продемонстру-
вати знання і розуміння обраної студентами теми, а також відповідати 
вимогам наукової аргументації. Щодо досліджуваної тематики навчального 
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курсу це означає, що в рефераті обов’язково слід показати рівень 
розробленості теми, при розкритті її посилатися на сучасну наукову 
дискусію з проблем становлення і розвитку політичних процесів та 
інститутів. 

Загалом написання реферату має підтвердити вміння студента 
самостійно: визначати наукову проблему; узагальнювати та аналізувати 
навчальну й наукову літературу; використовувати набуті в процесі 
навчання теоретико-методологічні знання й практичні навички в аналізі 
реальних політичних проблем. Презентуючи його аудиторії на семі-
нарському занятті слід використовувати різноманітні засоби наочності. 

Самостійна робота виносяться на захист, обговорюється в аудиторії. 
Устна частина (доповідь) оцінюється максимально в 5 балів (3 – 

структурна логіка та чіткість викладення матеріалу, 2 – презентація и 
відповіді на питання аудиторії); 

Письмове оформлення доповіді оцінюється максимально в 10 балів 
(7 – зміст, 5 – структурна логіка та чіткість викладення матеріалу, 3 – 
оформлення). 

Лише виконання всіх видів робіт є допуском студента до іспиту. 
 


