
На допомогу студентам до складання сесії 

Критерії і норми оцінювання знань студентів 

     Критерії оцінювання - це ті положення, врахування яких є обов язковим 

при виставленні тієї чи іншої оцінки; 

     норми оцінювання – це опис умов, на які має спиратися педагог, 

виставляючи студентові оцінку. 

     Виставляючи студентові ту чи іншу оцінку, викладач має врахувати такі 

критерії:  

1) характер засвоєння вже відомого знання  (рівень усвідомлення, міцність 

запам ятовування, обсяг, повнота і точність знань); 

2) якість виявленого студентом знання (логіка мислення, аргументація, 

послідовність і самостійність викладу, культура мовлення); 

3) рівень оволодіння    вже відомими способами діяльності, вміннями і 

навичками використовувати засвоєні знання на  практиці; 

4) оволодівання досвідом творчої діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, темп виконання, 

ретельність тощо). 

     Норми оцінювання. Оцінки «відмінно» заслуговує студент, який виявив 

всебічні, систематичні й глибокі знання навчально – програмного 

матеріалу, вміння вільно виконувати передбачені програмою завдання; 

ознайомлений з  основною і додатковою літературою, що рекомендує 

програма. Як правило, оцінка «відмінно» ставиться студентам, які засвоїли 

взаємозв язок основних понять дисципліни в їх значенні для набутої 

професії, виявили творчі здібності в розумінні й використанні навчально – 

програмного матеріалу. 

    Оцінки «добре» заслуговують студенти, які виявили повне знання 

навчально – програмного матеріалу, успішно виконують передбачені 



програмою завдання, засвоїли рекомендовану програмою основну 

літературу. Як правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які 

засвідчили систематичний характер знань із дисципліни і здатні до їх 

самостійного поповнення та оновлення в ході подальшої навчальної роботи 

і професійної діяльності. 

    Оцінки «задовільно» заслуговує студент, що виявив знання основного 

навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

майбутньої роботи за професією, справляється з виконанням передбачених 

програмою завдань, ознайомлений з рекомендованою програмою, 

літературою. Як правило, оцінка «задовільно»   виставляється студентам, 

що допустили помилки у відповіді на іспиті чи при виконанні 

екзаменаційних завдань, але продемонстрували здатність усунути ці 

помилки. 

    Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який виявив 

прогалини у знаннях основного навчально – програмного матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою 

завдань, який неспроможний продовжувати навчання чи розпочати 

професійну діяльність після закінчення вищого навчального закладу без 

додаткових занять із відповідної дисципліни. 

  

 

 

 

 

 

 



Сесія!  Сесія!  Сесія! 

Це цікаво! 

 

На сторінках віртуального 

методичного кабінету (на сайті 

ІРД) подано інформацію про 

критерії і норми оцінювання знань 

студентів. 

 Дізнайтесь! 

 

Штурмуйте викладачів Знаннями! 

 

Науково – методична рада ІРД   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


