
Критерії оцінювання  

 
Екзаменаційна комісія проводить державну атестацію у формі 

комплексного екзамену з нормативних навчальних дисциплін професійної 

підготовки,  перевіряючи науково-теоретичну підготовку випускників, приймає 

рішення щодо присвоєння їм відповідного освітнього ступеня та кваліфікації, 

видання документа про освіту державного зразка, опрацьовує пропозиції щодо 

поліпшення якості підготовки фахівців в Університеті. Діяльність 

екзаменаційної комісії регламентується «Положенням про порядок створення, 

організацію і роботу екзаменаційної комісії Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка». 

Програма екзамену покликана вирішити такі завдання: 

1. Комплексно перевірити якість засвоєння знань з нормативних 

навчальних дисциплін професійної підготовки (теорії і методики юнацького 

спорту, основи теорії спортивних змагань, теорії і методики спортивного 

тренування, професійної майстерності тренера). 

2. Виявити здібності до педагогічного мислення, причинно-наслідкові 

зв’язки педагогічного процесу, вміння аналізувати свою професійну діяльність. 

3. Перевірити рівень оволодіння випускниками освітнього ступеня 

«бакалавр» сучасними педагогічними, психологічними інноваціями, основами 

педагогічної майстерності та методикою викладання фахового предмету різним 

віковим групам населення. 

4. Виявити вміння практично застосовувати теоретичні знання при 

вирішенні завдань практичного характеру. 

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів 

з нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки за чотирма 

розділами: «Теорія і методика юнацького спорту», «Основи теорії спортивних 

змагань», «Теорія і методика спортивного тренування», «Професійна 

майстерність тренера». Така побудова дає можливість творчо підходити до 

комплектування екзаменаційних білетів, охопити всі розділи та матеріал 

зазначених дисциплін.  

З кожної дисципліни змістовно добирають чотири запитання теоретичного 

рівня і компонуються в один білет. 

Наприклад, можливий варіант білета № 1: 

1. Охарактеризуйте особливості планування змагань у ході навчально-

тренувального процесу в ДЮСШ. 

2. Дайте загальну характеристику концепції навчання і виховання. 

3. Обґрунтуйте види тренажерів за цільовою спрямованістю, що 

використовуються в тренувальному процесі. 

4. Назвіть основні фактори організації системи спортивної підготовки 

дітей та підлітків. 

Кожне питання в програмі має розширене (деталізоване) дроблення на 

структурні компоненти, що для студента є орієнтиром чи навіть умовним 

планом відповіді на екзамені. 



З урахуванням сучасних змін в роботі вищої школи, а саме – введення 

рейтингової системи оцінювання успішності, що сприяє удосконаленню 

системи контролю якості знань здобувачів вищої освіти, формуванню 

системних та систематичних знань, забезпеченню ритмічності самостійної 

роботи, підвищенню об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, 

визначених Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС), було 

розроблено систему оцінювання результатів навчальних досягнень студентів 

під час проведення державної атестації. 

Державні екзамени є окремими кредитними модулями, які оцінюються за 

100-бальною шкалою відповідно до критеріїв, розроблених випусковою 

кафедрою. 

Кількість балів за результатами державного екзамену, оцінки за 

національною шкалою та шкалою ЄКТС заносяться до протоколу засідання 

державної екзаменаційної комісії та в індивідуальний навчальний план 

студента. До індивідуального навчального плану не вносяться зазначені вище 

дані тоді, коли знання студента оцінені оцінкою «незадовільно» під час 

державної атестації. 

 

Логічно-структурна схема державного комплексного екзамену 

 

 

100 балів 

 

 

 

 

     25 балів                        25 балів                          25 балів                    25 балів 
«Теорія і методика            «Основи теорії                  «Теорія і методика               «Професійна 
юнацького спорту»     спортивних змагань»        спортивного тренування»   майстерність 

тренера» 

 

 

З урахуванням того, що навчальні досягнення здобувачів вищої освіти з 

усіх навчальних предметів оцінюються за 12-бальною шкалою згідно вимог 

затверджених в університеті критеріїв, з метою полегшення процесу адаптації 

випускників до умов державного комплексного екзамену, максимальний бал 

оцінки поточної успішності студентів за відповідь на кожне запитання білета 

приймається рівним 12-ти. 

 

Під час відповіді на державному екзамені студент отримав оцінки: 5, 9, 12, 

10. Середня оцінка відповіді студента на 4 питання білета обчислюється таким 

чином: (5+9+12+10):4 = 9 

 

Рейтингова оцінка знань, умінь і навичок студента на державному екзамені 

у балах обчислюється так: 1r =(0,05х8,6+0,4)х100 = 85 



 

Отже, зі 100 можливих балів оцінювання результатів відповідей студента на 

державному комплексному екзамені, студент набрав 85 балів ( 1r ). 

  

Орієнтовні критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів 

 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

Оцінка в балах 

(за 12-бальною 

шкалою) 

Критерії оцінювання 

Початковий 

(понятійний) 

1 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, фактів 

без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи 

„ні”. 

2 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу 

знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою 

викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь. 

3 

Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє 

окремі властивості; робить спроби виконання  вправ, дій репродуктивного 

характеру; за допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим 

алгоритмом. 

 

Середній 

(репродукти

вний) 

 

4 

 

Студент володіє початковими знаннями, знає близько половини навчального 

матеріалу, здатний відтворити його, провести за  зразком розрахунки; орієнтується у 

поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає 

значні труднощі. 

5 

Студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє сутність навчальної 

дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими 

помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину 

навчального матеріалу; робить прості розрахунки за алгоритмом, але окремі 

висновки не логічні, не послідовні. 

6 

Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево 

аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, 

проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; 

вміє застосовувати знання під час  розв’язування розрахункових завдань за 

алгоритмом, користуватися додатковими джерелами. 

Достатній 

(алгоритмічно 

дієвий) 

7 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими 

теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє 

наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні 

знання у стандартних ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план 

реферату, виконати його і правильно оформити; самостійно користуватися  

додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; скласти 

таблиці, схеми. 

8 

Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, 

обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може 

підготувати реферат і обґрунтувати його положення. 

9 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених 

ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні 

висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко 

тлумачить поняття, категорії, нормативні документи; формулює закони; може 

самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані 

типові навички. 

Високий 

(творчо-

професійний) 

10 

Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних 

ситуаціях; може визначати  тенденції та суперечності різних процесів; робить 

аргументовані висновки; практично оцінює сучасні тенденції, факти, явища, 

процеси; самостійно визначає мету власної діяльності; розв’язує творчі завдання; 

може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; 

використовує знання, аналізуючи різні явища, процеси. 

11 

Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано 

використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та 

аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал 

для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи 

тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську 

наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї 

пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні явища, процеси; займає активну 

життєву позицію. 

12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 



навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обгунтування та 

доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні завдання; схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, 

самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною 

роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває 

свої здібності й нахили; використовує різноманітні джерела інформації; моделює 

ситуації в нестандартних умовах. 

 

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Рейтингова оцінка з 

кредитного модуля 

(навчальної 

дисципліни) 

Підсумкова оцінка за шкалою 

ЕСТS 

Рекомендовані 

системою ЕСТS 

статистичні 

значення (у %) 

Підсумкова оцінка за 

національною шкалою 

екзаменаційна залікова 

90-100  А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано 
82-89 В (дуже добре) 25 добре 

75-81 С (добре) 30 

67-74 D (задовільно) 25 задовільно 

60-66 Е (достатньо) 10 

35-59 FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

  

 

 

незадовільно 

 

 

не 

зараховано 

 

 

34 і менше F (незадовільно з 

обов’язковим проведенням 

додаткової роботи щодо 

вивчення навчального 

матеріалу кредитного модуля) 

 

 

 

 


