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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ
ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
“ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ”
Розглядаючи підготовку студентів з дисципліни “Цивільний захист” як
цілісний процес формування системи загально-професійних знань, умінь,
навичок, слід виділити комплексний критерій, який дає цілісну
характеристику рівня загально-професійної підготовки майбутніх фахівців.
Таким критерієм є системність загально-професійних знань, умінь, навичок,
яка,
по-перше, відображає єдність оволодіння змістовно-процесуальною і
мотиваційно-ціннісною сторонами професійної діяльності;
по-друге, відображає взаємозв’язок знань, умінь, навичок (знання –
теоретична основа умінь, уміння – форма функціонування знань, навички –
високорозвинені уміння);
по-третє, об’єднує в собі різні характеристики якості знань і умінь
(повнота, усвідомленість, дієвість);
по-четверте, відображає динамічність знань і умінь (їх застосування у
найрізноманітніших умовах);
по-п’яте, показує єдність і взаємозв’язок пізнавальної і практичної
діяльності студентів (в процесі яких формуються загально-професійні
знання, уміння, навички) і її характер.
Формування знань, умінь і навичок здійснюється в основному в процесі
діяльності (пізнавальної і практичної), їх якість перебуває у прямій
залежності від характеру діяльності.
Можна виділити 4 рівні загально-професійних знань, умінь і навичок
студентів:
репродуктивний;
репродуктивно-творчий;
творчо-репродуктивний;
творчий.
Репродуктивний рівень характеризується діяльністю (пізнавальною і
практичною) відтворюючого характеру: відтворення основних теоретичних
положень, опис фактів на основі емоційного сприймання без глибокого
розуміння зв’язків, що існують між ними, виникнення інтересу до нових
фактів та їх пояснення, виконання окремих дій згідно зразка, слабка
кореляція практичних дій з теоретичними знаннями.
Репродуктивно-творчий рівень характеризується засвоєнням основних
ідей і понять, теоретичним осмисленням та аналізом окремих фактів і явищ,
деяких функцій та способів діяльності соціолога, умінням підтверджувати

теоретичні положення фактами практичної діяльності, виконання частковопошукових практичних дій в типових ситуаціях.
Творчо-репродуктивний рівень характеризується осмисленням
основних ідей, умінням встановлювати внутрішньодисциплінарні зв’язки,
систематизувати факти, теоретично осмислювати систему методів і
прийомів, окремих дій власної професійної діяльності, застосовувати
теоретичні знання при розв’язанні типових завдань, розвитком інтересу до
самостійного пошуку ефективних шляхів розв’язання професійних завдань,
свідомим оволодінням системою взаємозв’язаних дій, самостійним
визначенням власної діяльності з врахуванням конкретних умов, виконанням
практичних дій в нестандартних ситуаціях.
Творчий
рівень
характеризується
глибоким
осмисленням
міжпредметних понять, умінням теоретично аналізувати факти, явища,
аналізувати та проектувати способи своєї професійної діяльності,
застосовувати теоретичні знання в нових ситуаціях, знаходити творчі
розв’язки практичних задач, шукати інноваційні способи роботи тощо.
Умовою допуску до заліку є позитивні оцінки за поточного контролю.
За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до
підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма
змістовими модулями більше 30 % балів від загальної кількості з дисципліни
(або більше 50 % балів з поточного контролю за всіма змістовими модулями).
Залік здійснюється в письмовій формі за білетами, або за підсумковим
тестовим завданням (за вибором студента), що дає можливість здійснити
оцінювання знань студента з усієї дисципліни.
Залікові відповіді оцінюються за 4-х бальною системою за національною
шкалою, тестові завдання – за 100 бальною системою оцінювання за шкалою
ЕСТS. В обох випадках оцінки згідно з методикою переведення показників
успішності знань студентів перекладаються у відповідну систему оцінювання
(таблиця 1);
оцінка “відмінно” виставляється, коли студент виявляє глибокі і
всебічні знання з курсу, рекомендованої літератури, аргументовано і логічно
викладає навчальний матеріал, При виконанні практичного завдання студент
застосовує системні знання навчального матеріалу.
оцінка “добре” виставляється, коли студент твердо знає предмет,
рекомендовану літературу, аргументовано викладає матеріал, вміє
застосовувати теоретичні знання для аналізу успішного працевлаштування.
оцінка “задовільно” виставляється, коли студент в основному знає
предмет, рекомендовану літературу і вміє застосовувати отримані знання для
аналізу успішного працевлаштування.

оцінка “незадовільно” виставляється, коли студент не засвоїв зміст
навчальної дисципліни.
Табліця 1
Підсум
Екзаменац
Підсу
Екзаменаційна
кова
ійна
мкова
(залікова)
оцінка
(залікова)
оцінка
оцінка (національна)
(шкала
оцінка
(шкал
ВНЗ)
(ECTS)
а ВНЗ)
5 – “відмінно”
95-100
А
95100
В
85-94
4 – “добре”
75-94
С
75-84
D
65-74
3 – “задовільно”
60-74
E
60-64
2 – “незадовільно”
(з
можливістю
40-59
Fх
40-59
повторного складання)
2 – “незадовільно/п”
(з
обов’язковим
0-39
F
0-39
повторним курсом)
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