
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Усні відповіді студентів на питання екзаменаційного білету повинні 

чітко засвідчити їхнє знання та розуміння важливих завдань, що стосуються 

поліпшення якості соціальної роботи з різними категоріями населення. 

Відповідь студентів на комплексному кваліфікаційному іспиті з фахових 

дисциплін виявляє рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, 

розуміння ним завдань удосконалення системи соціальної та роботи в 

Україні, наявність високого професійно-педагогічного потенціалу 

особистості, розуміння свого призначення в суспільстві, поєднання 

фундаментальних знань з професійними вміннями і навичками, загальну 

культуру, виразність та культуру володіння державною мовою.  

Основними критеріями оцінювання відповіді студента на державному 

екзамені є такі:  

- повнота висвітлення змісту питання; 

- логіка побудови відповіді; 

- зв’язок теоретичного матеріалу з практичною діяльністю соціального 

працівника; 

- знання науково-методичної літератури з актуальних проблем 

соціальної роботи;  

- культура усного мовлення, володіння державною мовою. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними у відповідності до 

програми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Екзаменаційний 

білет містить 3 завдань: 1-2е питання теоретичного змісту, 3-є – тест з 

п’ятдесяти  завдань.  

Відповідь студентів на 1-2 питання екзаменаційного білету 

оцінюється по 25 балів кожне, 3-є – тест з 50питань, правильне тестове 

завдання - 1 бал, разом 50 балів. Загальна максимальна кількість балів на 

всі питання білету – 100. 

Критерії оцінювання відповіді 

на питання теоретичного характеру 

Оцінка «відмінно» – 20-25 балів – виставляється, якщо студент точно і 

повно відповів на запитання білета, чітко і логічно відповів на поставлені 

екзаменаторами запитання, вільно володіє науковою термінологією, наводить 

приклади з допоміжної літератури та власної практики, демонструє бачення 

практичного застосування вивченого матеріалу в соціальній роботі з різними 

категоріями населення. 

Оцінка «добре» – 14-19 балів – ставиться у випадку, коли при відповіді 

студент допустив деякі неточності чи залишилась нерозкритою частина 

білета (до 15%) за умови, що принципові моменти запитань були розкриті 

правильно, незначні помилки усуваються самим студентом, коли на помилки 

вказує екзаменатор. Студент наводить приклади з власної практики, частково 

демонструє бачення практичного застосування вивченого матеріалу в 

соціальній роботі з різними категоріями населення. 

Оцінка «задовільно» – 8-13 балів – виставляється за наявність у 

відповіді декількох суттєвих неточностей, нечіткість відповіді, коли 30-50% 



змісту білета залишається нерозкритою, допущені помилки і порушена логіка 

викладу, що вплинуло на результат та правильність висновків. Відповідь не 

аргументована прикладами, посиланнями на нормативно-правову базу та 

літературні джерела. Студент відчуває труднощі при встановлені зв’язку між 

питаннями білету та його практичним виконанням. На додаткові запитання 

екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%.  

Оцінка «незадовільно» – 0-7 балів – виставляється, якщо студент не 

засвоїв матеріал у межах програм навчальних дисциплін (менше 50%), не дає 

конкретної відповіді на питання білету, не наводить прикладів, не 

ознайомлений з методичною і навчальною літературою з дисципліни, не 

здатний висвітлити поставлене питання. На додаткові та навідні запитання 

екзаменатора студент часто не знає правильної відповіді. Не володіє 

базовими категоріями та основними теоретичними поняттями з фахових 

дисциплін. 

Критерії оцінювання 

розв’язування тестових завдань 

3-є питання білету містить 50 тестових завдань. За кожну правильну 

відповідь студент отримує 1 бал, неправильна відповідь – 0 балів. 

Максимально можлива кількість балів у сумі становить 50 балів. 

Загальна оцінка за комплексний екзамен 

Загальна оцінка по білету підраховується як сумарна кількість оцінок, 

отриманих з кожного питання білета. Оцінка «відмінно» може бути 

поставлена лише у тому випадку, якщо жодне із питань екзаменаційного 

білета не оцінено нижче оцінки «добре».  

Загальна оцінка як результат складання екзамену визначається за 

шкалою ECTS і переводиться у національну шкалу оцінювання («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»).  

 

Шкала та критерії оцінювання 

відповіді студентів за екзамен 

Рівні 

навчал. 

досягн. 

(ECTS) 

Бали 
Оцінка за 

нац.шкалою 

Критерії 

А 90-100 відмінно 

студент глибоко і всебічно знає зміст питань курсів, 

наукові першоджерела; логічно мислить і будує відповідь, 

вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

пов’язує програмовий матеріал із профілем вищого 

навчального закладу, демонструє високий рівень 

компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, 

вирішує проблемні завдання. 

В 80-89 добре 

студент правильно, логічно відтворює навчальний 

матеріал, розуміє основоположні теорії і факти. Вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 



певних думок, застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, частково контролює власні 

навчальні дії. 

С 70-79 добре 

студент твердо знає навчальний матеріал; оволодів 

досконало практичними навичками; аргументовано 

викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи 

інші психолого-педагогічні феномени, але припускається 

певних неточностей і похибок у логіці викладу 

D 60-69 задовільно 

студент в основному знає зміст питання, але 

непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено 

виконує практичні завдання, допускає неточності у 

теоретичних знаннях; не вміє оцінювати соціальні факти 

та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики 

Е 50-59 задовільно 

студент знає близько половини навчального матеріалу, 

здатний відтворити його відповідно до пояснення 

викладача; розуміє основний навчальний матеріал, 

здатний з помилками й неточностями дати визначення 

понять; виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена. 3 допомогою екзаменатора 

здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та 

робити висновки. Вміє застосовувати знання при 

розв'язуванні задач 

FX 35-49 незадовільно 

студент не розкрив питання; не володіє теоретичними 

знаннями, не знає наукових фактів визначень; виявляє 

низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 

фахових явищ і ситуацій 

 
 


