про критерії
Передмова
Дане положення розроблене з метою визначення засобів вимірювання рівня знань, умінь і
навичок студентів та відповідності чинній нормативній базі, зокрема наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 05 червня 2013 року № 683).
1. Загальні положення
Обов’язковим компонентом навчально-виховного процесу є контроль знань, умінь і
навичок, тобто перевірка його результативності. Головною метою контролю як дидактичного
засобу управління навчанням є забезпечення ефективності формування знань, умінь, навичок
студентів, використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності студентів,
формування у них прагнення до самоосвіти. У процесі навчання контроль дає змогу з’ясувати
готовність студентів до сприйняття, усвідомлення і засвоєння нових знань, а також ефективність
організаційних форм, методів і засобів навчання, ступінь правильності, обсягу і глибини засвоєних
студентами знань, умінь та навичок.
Об’єктивна оцінка знань, умінь і навичок студентів сприяє кращому навчанню.
2. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів
2.1. Об’єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, вміння та навички, досвід
творчої діяльності.
2.2. Успіхи навчально-пізнавальної діяльності студентів характеризуються кількісними та
якісними показниками, що виражаються і фіксуються в оцінці успішності - системі певних
показників, які відображають об’єктивні знання, уміння та навички.
2.3. Оцінювання знань - визначення й вираження в умовних одиницях (балах), а також в оцінних
судженнях викладача знань, умінь і навичок студентів відповідно до вимог навчальних програм.
2.4. При визначенні навчальних досягнень студентів аналізу підлягають:
- характеристики відповіді студента: елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна,
доказова, обґрунтована, творча;
- якість знань: правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність,
узагальненість, міцність;
- ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і навичок;
- рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати,
абстрагувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
- досвід творчої діяльності (вміння виявляти і розв’язувати проблеми, формулювати гіпотези);
- самостійність оцінних суджень.
На основі цих орієнтирів виокремлюють чотири рівні навчальних досягнень студентів, які
характеризуються такими показниками:
І рівень - низький. Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна,
фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Теоретичні питання
не розкриті. Студент нездатний виконувати практичне завдання.

I I рівень - середній. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати
завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. У разі виконання
необхідного практичного завдання - навчальний матеріал застосовано без достатнього розуміння,
мають місце помилки.
III рівень - достатній. Студент знає істотні ознаки понять, явиш, закономірностей, зв'язків
між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими
операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти
допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних
суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності. У разі
виконання необхідного практичного завдання - виконано взагалі правильно, але мають місце
окремі неточності.
IV рівень - високий. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими, системними;
учень вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький характер,
позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і
відстоювати особисту позицію. У разі виконання необхідного практичного завдання - застосовує
системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Таблиця відповідності результатів контролю знань студентів
із загальноосвітніх предметів за різними шкалами і критерії оцінювання
За
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За
4-бальною
шкалою

Критерії оцінювання

Рівень
компетентності

5 (відмінно) Студент виявляє особливі творчі
здібності, вміє самостійно
здобувати знання, без допомоги
викладача знаходить та
опрацьовує необхідну
інформацію, вміє
Високий (творчий)
використовувати набуті знання і
вміння для прийняття рішень у
нестандартних ситуаціях,
переконливо аргументує
відповіді, самостійно розкриває
власні обдарування і нахили
Студент вільно володіє
4 (добре)
вивченим обсягом матеріалу,
застосовує його на практиці,
вільно розв’язує вправи і задачі
у стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені
помилки, кількість яких
Достатній
незначна
(конструктивноваріативний)
Студент вміє зіставляти,
узагальнювати, систематизувати
інформацію під керівництвом
викладача; в цілому самостійно
застосовувати її на практиці;
контролювати власну діяльність;
виправляти помилки, серед яких

Оцінка за
національною
шкалою
екзамен
залік

відмінно

зара
ховано

добре

є суттєві, добирати аргументи
для підтвердження думок
6-5

4

3

2
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3 (задовільно) Студент відтворює значну
частину теоретичного матеріалу,
виявляє знання і розуміння
основних положень; з
допомогою викладача може
аналізувати навчальний
матеріал, виправляти помилки,
Середній
задовільно
серед яких є значна кількість
(репродуктивний)
суттєвих
Студент володіє навчальним
матеріалом на рівні, вищому за
початковий, значну частину його
відтворює на репродуктивному
рівні
Студент володіє матеріалом на
2
рівні
окремих фрагментів, що
(незадовільно)
достатньо становлять незначну частину
навчального матеріалу
Низький
не зара
(рецептивнонезадовільно
Студент володіє матеріалом на
ховано
продуктивний)
рівні елементарного розпізнання
і відтворення окремих фактів,
елементів, об’єктів
Студент не володіє матеріалом

Змістом перевірки рівня навчальних досягнень студента має бути не тільки виявлення суми
засвоєних знань, умінь та навичок, а й сформованість компетенції, тобто загальної здатності, що
ґрунтується на набутих завдяки навчанню знаннях, досвіді, цінностях, здібностях:
1. Компетенції (у вигляді переліків) щодо вирішення проблем і завдань соціальної
діяльності, інструментальних і загальнонаукових завдань та вмінь, які забезпечують наявність цих
компетенцій, визначають освітньо-кваліфікаційні характеристики молодшого спеціаліста
відповідно до спеціальностей:
5. 12010101 «Лікувальна справа»;
5.12010102 «Сестринська справа».
-

2. Основними групами компетенцій, яких потребує сучасне життя є:
соціальні;
полікультурні;
комунікативні;
інформаційні;
саморозвитку та самоосвіти;
компетенції, що реалізуються у прагненні і здатності до раціональної, продуктивної творчої
діяльності.

Рівні
компетентності
І. Низький

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
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Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального
матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення; виявляє
здатність елементарно викласти думку; може усно відтворити
кілька термінів, явищ без зв'язку між ними; може обрати
правильний варіант відповіді (на рівні "так - ні"); може самостійно
знайти відповідь у тексті підручника; виконує 64 % від загальної
кількості тестів. Студент нездатен виконувати практичне завдання.
Студент знає більш як половину навчального матеріалу; розуміє
основний навчальний матеріал; здатний з помилками й
неточностями дати визначення понять, сформулювати правило,
відтворити його з помилками та неточностями; має стійкі навички
роботи з текстом підручника; може самостійно оволодіти більшою
частиною заданого матеріалу, формулює поняття, наводить
приклади, знає основні дати; орієнтується в хронології;
підтверджує висловлене судження одним - двома аргументами;
здатен використовувати під час відповіді допоміжні наочні
матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні; виконує 65 - 83 %
від загальної кількості тестів. У разі виконання необхідного
практичного завдання - навчальний матеріал застосовано без
достатнього розуміння, мають місце помилки.
Знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює
події з точки зору смислового взаємозв'язку, вміє аналізувати,
встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами,
фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність;
відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими
неточностями; здатен на рецензію відповіді іншого студента; може
опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат та
захищати його найважливіші положення; виконує 8 4 - 9 1 % від
загальної кількості тестів. У разі виконання необхідного
практичного завдання - виконано взагалі правильно, але мають
місце окремі неточності.
Студент
володіє
узагальненими
знаннями
з
предмета,
аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; уміє
знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і
розв'язувати проблеми, вміє застосувати вивчений матеріал для
власних аргументованих суджень в практичній діяльності (диспути,
дискусії, круглі столи), спроможний підготувати за підтримки
викладача виступ на студентську наукову конференцію; визначає
програму особистої пізнавальної діяльності, здатен самостійно
вивчати матеріал; самостійно знаходить інформацію (наукова
література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні
програми тощо), самостійно оцінює різноманітні життєві явища і
факти, виявляючи особисту позицію щодо них, самостійно виконує
92 - 100% від загальної кількості тестів. У разі виконання
необхідного практичного завдання - застосовує системні знання
навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.
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