Оцінювання знань та умінь
студентів.
Розробка та приклади
критеріїв оцінювання.
Викладач вищої категорії, старший викладач Іванова І.В.

ЕПІГРАФ:
Сколько б ты ни жил, всю
жизнь следует учиться.
Сенека

Система оцінювання знань як система
контролю успішності студента.
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок
студентів з кожної дисципліни здійснюється на
основі
результатів
проведення
поточного
і
підсумкового контролю знань (іспиту, заліку).
Завданням поточного контролю є систематична
перевірка розуміння та засвоєння:
• програмного матеріалу з теми,
• виконання практичних, лабораторних робіт,
• уміння самостійно опрацьовувати тексти,
• складання конспекту,написання звіту, реферату,
• здатності публічно чи письмово представляти
певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю
(іспиту, заліку) є підсумкова перевірка:
• глибини засвоєння студентом
програмного матеріалу дисципліни,
• логіки та взаємозв'язків між окремими її
розділами,
• здатність творчого використання
набутих знань,
• уміння сформувати своє ставлення до
певної проблеми.

Критеріями оцінювання можуть
бути:
а) при усних відповідях:
• повнота розкриття питання;
• логіка викладення, культура мовлення;
• впевненість, емоційність та аргументованість;
• використання основної та додаткової
літератури (підручників,навчальних
посібників, журналів, інших періодичних
видань тощо);
• аналітичні міркування, уміння робити
порівняння, висновки.

б) при виконанні письмових
завдань:
• повнота розкриття питання;
• цілісність, систематичність, логічна
послідовність;
• акуратність оформлення письмової
роботи;
• підготовка матеріалу за допомогою
комп'ютерної техніки, різних
технічних засобів.

Види контролю на різних
заняттях
ЛЕКЦІЇ

ПРАКТИЧНІ
ЗАНЯТТЯ

ЛАБОРАТОРНІ
РОБОТИ

Відповіді на питання за
варіантами

Рішення завдань біля
дошки

Відповіді на питання

Тестові завдання

Самостійне рішення
завдань за варіантами

Виконання тестів

Відповіді на усні питання

Відповіді на питання з
місця

Виконання завдання
(самостійно або в групах)

Бліц турнір з відповідями
на питання

Захист роботи

Захист роботи

Рішення кросвордів
Проблемні ситуації

Основними є шість дидактичних принципів перевірки і оцінки
знань: дієвість, систематичність, індивідуальність,
диференціювання, об’єктивність і єдність вимог

Для визначення ступеню оволодіння
навчальним матеріалом із подальшим його
оцінюванням застосовуються наступні рівні
досягнень студентів.
Високий
рівень

Студент вільно володіє навчальним матеріалом на
підставівивченої основної та додаткової літератури,
аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до
виконання індивідуальних та колективних завдань при
самостійній роботі.

Достатній
рівень

Студент володіє певним обсягом навчального
матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх
знань та вмінь для формулювання висновків, допускає
несуттєві неточності.

Середній
рівень

Студент володіє навчальним матеріалом
нарепродуктивному рівні або володіє частиною
навчального матеріалу, уміє
використовувати знання в стандартних ситуаціях.

Низкий
рівень

Студент володіє навчальним матеріалом
поверхово й фрагментарно.

Високий

Достатній
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Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з інформатики

Студент /студентка:

І. Початковий

1



розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;



знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

Студент/студентка:
2

 розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно
відтворити знання про них
Студент/ студентка:

3

 має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше
навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

половини

Студент/студентка:
4

 має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального
матеріалу може відтворити;


виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;



має елементарні навички роботи на комп'ютері

ІІ. Середній

Студент /студентка:
5



може відтворити значну (більше половини) частину навчального матеріалу;



може з допомогою викладача відтворити значну частину навчального матеріалу;

 має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на
комп'ютері
Студент/студентка:

ІІІ. Достатній

6



пояснює основні поняття навчального матеріалу;



може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;



вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;



має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері;

Студент/студентка:

7

вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної
системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;


вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

Студент/студентка вміє:

аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на
практиці;
8



контролювати власну діяльність;



самостійно виправляти вказані викладачем помилки;



самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;



використовувати довідкові системи програмних засобів

Студент/студентка:

9



вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;



вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;



самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;


може аргументовано
завдання;


обрати

раціональний

спосіб

виконання

навчального

використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

Студент/студентка:

володіє міцними знаннями, самостійно визначає
навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;
10

проміжні

етапи

власної


вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації
поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо
обґрунтовані;


має сформовані навички керування інформаційними системами

Студент/студентка:

IV.Високий



володіє узагальненими знаннями з предмета;


вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної
практичної роботи;
11


вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати
їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;


використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;



вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну програму;



має стійкі навички керування інформаційними системами

Студент/студентка:

має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної
діяльності;
12


вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення
власних знань та розв’язування задач;

має стійкі
ситуаціях

навички

керування

інформаційними

системами

в

нестандартних

