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I. ЗАГАЛЬНТ ПОЛОЖЕНИЯ 

Знания - результат пронесу гпзнання Д1яльност1, и перев1рене 
сусшльною практикою 1 лопчно упорядковане вщображення в свщомост! 
людини. Знания - категор1я, яка вщбивае зв'язок м1ж шзнавальною 1 
практичною Д1яльшстю людини. Знания виявляються в систем1 понять, 
суджень, уявлень та образ1в, ор1ентовних основ д1яльноеп тощо, яка мае 
певний обсяг 1 яюсть. Знания можливо щентифжувати тшьки, коли вони 
ГФОЯВЛЯЮТЬСЯ у ВИГЛЯД1 ВМШЬ виконувати В1ДПОВ1ДШ розумов! або Ф13ИЧН1 Д1*Г. 

Основою у процеа ощнювання знань е р1вень знань. 
РЁвт сформоеаноспп значь щодо змюту навчального елемента/ 
ознайомчо-ор1ентований - особа мае ор1ентоване уявлення щодо 

понять, яК1 вивчаються, здатна вщтворюваги формулювання визначень, 
закошв тощо, вм1е вир1шувати типов1 завдання шляхом шдставлення 
чисельних даних; 

понятшно-анал1тичний - особа мае Ч1тке уявлення та поняття щодо 
навчального об'екта, здатна здшсшовати смислове видшсння, пояснения, 
анал1з, перенесения ранпп засвоених знань на типов! ситуацп; 

продуктивно-синтетичний - особа мае глибоке розумшия щодо 
навчального об'екта, здатна здшсиювати синтез, генерувати нов1 уявлення, 
переносити ранпп засвоеш знания на нетипов1, нестандартш ситуацп. 

Умшня - здатшсть особи виконувати певш дп при здшсненш т1еУ чи 
шшоУ д1яльност1 на основ! в1Дпов1Дних знань. 

Умшня подшяються за видами: 
предметно-практичн1 - умшня виконувати дн щодо перем1щення 

об'ект1в у простора змшу його форми, тощо. Головну роль у регулюванш 
предметно-практичиих дш виконують перцегггивш образи, що вщображають 
просторов!, ф1зичш та шип властивост1 предметов 1 забезпечують керувапия 
робочими рухами вщповщно до властивостей об'екта та завдань д1яльност1; 

предметно-розумов/' - умшня щодо виконання операщй з розумовими 
образами предметов. Ц,1 дп вимагають наявшсть розвиненоУ системи уявлень 1 
здатшсть до розумових дш (наприклад, анал1з, класифшащя, узагальпення, 
пор1вняння тощо); 

знаково-практичн\ - умшня щодо виконання операщй 31 знаками та 
знаковими системами. Прикладами цих дш е письмо, прокладання курсу по 
карт1, одержання шформащУ вщ пристроТв тощо; 

знаково-розумов/ - умшня щодо розумового виконання операщй 31 
знаками та знаковими системами. Наприклад, дп, що е необхщш для 
виконання лопчних га розрахункових операщй. 11,1 Д1Г дозволяють 
вир1шувати широке коло задач в узагальненому виглядь 

Навнчки - дп, що виконуються при здшсненш певноУ д1яльност1, котр1 
завдяки численним повторениям сгають автоматичними 1 виконуються без 
СВ1ДОМОГО контролю. 
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Яккть знань визначаеться характеристиками, яю взаемопов'язаш М1Ж 
собою та доповнюють одна одну: 

повнота знань - юльюсть знань, визначених навчальною програмою; 
глибина знань - усвщомлешсть юнуючих зв'язюв м1ж трупами знань; 
гнучюсть знань - умшня застосовувати набут1 знания у стандартних 1 

нестандартних ситуащях; знаходити вар1ативш способи використання знань; 
уМШНЯ комбшувати НОВИЙ СПОС1б Д1ЯЛЬИОСТ1 13 вже В1ДОМИХ; 

системшстъ знань - усвщомлення етруктури знань, Тх 1ерархп 1 
ПОСЛ1ДОВНОСТ1, тобто усвщомлення одних знань як базових для шших; 

мщтсть знань - тривалють збереження Тх в пам'ят1, вщтворення Тх в 
необхщних ситуащях. 

Оцтювання знань - визначення й вираження в умовних одиницях 
(балах), а також в оцшних судженнях викладача знань, умшь 1 навичок 
студент1в В1ДПОВ1ДНО до вимог навчальних ирограм. 

Критери оцтювання - це Т1 положения, врахування яких е 
обов'язковим при виставленш Т1еТ чи шшбТ оц1нки. 

Объектом оцтювання знань /умть студентов е програмний матер1ал 
з в1дпов1дних навчальних дисциплши р13ного характеру 1 р1вня складност1, 
засвоення якого, в1дпов1дно, перев1ряеться пщ час поточного 1 пщсумкового 
контролю. 

Поточный контроль здшснюеться п1д час проведения практичних та 
семшарських занять. Поточний контроль застосовуеться з метою перев1рки 
знань з окремих складових навчальноТ програми з дано'Т дисциплши, а саме -
матер1алу, викладеного на лекщях; питань, розглянутих та обговорених на 
сем1нарських (практичних, лабораторних, шдивщуальних) заняттях та 
матер1алу, опрацьованого самостшно. 

Завданням поточного контролю е перев1рка розум1ння 1 засвоення 
певного матер1алу, вироблених навичок проведения розрахункових роб1т, 
ум1нь самосийно опрацьовувати текста, здатност1 осмислити зм1ст теми чи 
роздшу, ум1нь публ1чно чи письмово представити певний матер1ал. 

Форми та методи поточного контролю визначаються кафедрами. 
Шдсумковий контроль включае семестрову атестащю та атестащю 

ЗДОбуваЧ1Б ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 
Семестрова атеспшщя проводиться у формах семестрового екзамеиу 

або семестрового залжу з конкретно'1 навчально'Г дисципл1ни. 
Семестровий екзамен - це форма шдсумковоУ атестацп засвоення 

студентом теоретичного та практичного матер1алу з навчально'Т дисциплши 
за семестр. 

Семестровий залж - це форма шдсумковоТ атестацп, що полягае в 
ОЦ1НЦ1 засвоення студентом теоретичного та практичного матергалу 
(виконаних ним певних вид1в роб1т на практичних, семшарських заняттях та 
пщ час самост1Йно'Т роботи) з навчально'1 дисципл1ни за семестр. 

Атестащя здобувача вищоХ освши - це встановлення в1дпов1дност1 
засвоених здобувачами вищо'Т осв1ти р1вня та обсягу знань, умшь, шших 
компетентостей вимогам стандарт1в вищоТ осв1ти. 
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Ефективнють усього процесу педагогичного оцшювання залежить в1д 
його об'ективносп. Оцшка за усшшшсть не повинна залежати вщ тих чи 
шших особливостей поведшки студенпв або особистих неиорозумшь з 
викладачами. Об'ективне оцшювання означае суворе дотримання 
встановлених норм 1 критерпв оцшки, и вмотивованост1 та обгрунтованост1, а 
також врахування ступеню навченост1, тобто повноту, глибину, грунтовшсть, 
систематичшсть знань. 

Форми 1 методи проведения контрольних заход1в та критерн 
оцшювання виконання того чи шшого завдання поточного або шдсумкового 
контролю визначаються кафедрою, включаються до робочих навчальних 
програм 1 доводяться до вщома студенпв на початку семестру. 

Критерп комплексного оцшювання повинш доводитись до студенпв на 
початку вивчення навчально'Т дисциплши. 

Критер1ями оц1нювання можуть бути: 
а) при усних В1ДПОВ1ДЯХ: 

• повнота розкриття питания; 
• лог1ка викладення матер1алу, культура мовлення; 
• впевнешсть, емоц1йн1сть та аргументован1сть в1дпов1д1; 
• здатнють анал1зувати, ум1ння робити пор1вняння та висновки. 
б) при виконанш письмових завдань: 
• повнота розкриття питания; 
• цЫсшсть, систематичн1сть, лопчна посл1довн1Сть викладення 

матер1алу; 
• наявнють анал1тичних М1ркувань, пор1внянь та висновюв; 
• акуратн1сть оформления письмово'1 роботи; 
• застосування при шдготовщ матер1алу комп'ютерно'1 техн1ки, р1зних 

техн1чних засоб1в (пл1вок, слайд1в, прилад1в, схем тощо). 
Для визначення ступеню оволодшня навчальним матер1алом 13 

подальшим його оцшюванням рекомендуеться застосовувати наступн1 р1вн1 
досягнень студенпв. 

Творчий ргвенъ: студент вшьно волод1е навчальним матер1алом, 
усп1шно розв'язуе завдання шдвищено'1 складност1, аргументовано 
висловлюе сво1 думки, виявляе творчий п1дх1д до виконання 1ндив1дуальних 
та колективних завдань, при виконанш самостшно'1 роботи. 

Высокий ргвенъ: студент волод1е навчальним матер1алом у межах 
програми навчальноТ дисципл1ни, здатний вшьно його анал1зувати та 
формулювати висновки, ироте у вщповщях допускае деяю неточност1. 

Добрый ргвенъ: студент волод1е достатн1м обсягом навчального 
матер1алу за програмою навчальноТ дисциплши, здатний його анал1зувати та 
робити висновки, проте допускае суттев1 неточность 

Середнш ргвенъ: студент волод1е навчальним матер1алом на 
репродуктивному р1вш або володге частиною навчального матергалу, ум1е 
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використовувати знания в стандартних ситуащях, проте не мае достатшх 
знань та вмшь для формулювання висновюв. 

Задовшъний ргвенъ: студент волсмце навчальним матер1алом на 
репродуктивному р1вш або волод1е частиною навчального матер1алу, не 
здатний його самостшно анашзувати та робити висновки, проте виконання 
завдань задовольняе м1шмуму критерив оцшки. 

Низъкий ргвенъ: студент волод1е навчальним матер1алом поверхово й 
фрагментарно. 

Незадовглъний ргвенъ: студент не волод1е навчальним матер1алом. 
Кожну оцшку р1вня досягнень студента викладач повинен 

аргументовано умотивувати. 
Пюля завершения шдсумковоТ атестацп з дисциплши оцшка студента 13 

засвоення дисциплши за 100-бальною шкалою (також й оцшки за виконання 
.шшого виду навчальноТ роботи) переводиться у нацюнальш оцшки 
("Вщмшно", "Добре", "Задовшьно", "Незадовшьно") та оц1нки €КТС («А», 
«В», «С», «Э», «Е», «РХ», «Р»). 

Результати складання залшв оц1нюються за нац1ональною двобальною 
шкалою: "Зараховано" чи "Не зараховано" та в1дпов1дними оц1нками СКТС. 

Встановлюеться порядок перерахунку показниюв нормовано'Т 100-
бально'Т шкали оц1иювання в традиц1йну 4-бальну шкалу та европейську 
шкалу ЕСТ8: 

Оц1нка за 100-
бальною шкалою 

АкадемЙ 

Оцшка за нацюнальною шкалою Оцшка за шкалою 
ЕСТ8 

Оц1нка за 100-
бальною шкалою 

АкадемЙ Диференцшована 
оцшка 

Недиференцшована 
оцшка 

Оцшка за шкалою 
ЕСТ8 

90-100 
(творчий р1вень) 

5 (В1ДМ1ННО) 
А 

(вгдмтно) 

82-89 
(високий ргвень) 

4 (добре) 

В 
(дуже добре, вище за середне, 

але з деякпми помилками) 

75-81 
(добрий р'шень) 

4 (добре) 

зараховано 

С 
(добре, з дектъкома 

суттевгши помилками) 

68-74 
(середшй р'шень) 

В 
(посередньо, з1 значними 

недолгками) 

60-67 
(задовшъний ргвень) 

3 (задовшьно) Е 
(достатнъо, виконання 
задовольняе мшмуму 

критерив оцшки) 

35-59 
(низъкий р'шень) 

2 не 

РХ 
(незадовшьно, з можливктю 

повторного складання) 

1-34 
(незадовтьний 
р1вень) 

(незадовшьно) зараховано Р 
(незадовшьно, з обов 'язковим 

повторным вивченням) 


