
 
Критерії оцінювання 

З дисципліни «Основи ораторського мистецтва» 
          Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із кожної 
дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 
підсумкового контролю знань (заліку). 
           Об'єктом  оцінювання знань студентів є програмовий матеріал 
дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час контролю. 
        Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 
засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, уміння 
самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту, написання  
реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 
          Завданням підсумкового контролю (заліку) є перевірка глибини 
засвоєння студентом програмового матеріалу дисципліни, логіки та 
взаємозв'язків між окремими її розділами, здатність творчого використання 
набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної проблеми, що 
випливає зі змісту дисципліни тощо. 
           При комплексній оцінці успішності викладач визначає види робіт і 
критерії оцінювання з урахуванням особливостей навчальної дисципліни, 
обсягу годин, відведених навчальним планом, контингенту студентів. 
Критерії оцінювання: 
1.    При усних відповідях: 
— повнота розкриття питання; 
— логіка викладення, культура мовлення; 
— упевненість, аргументованість та емоційність; 
— використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 

посібників, журналів, інших періодичних видань тощо); 
—  аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.  
2.    При виконанні письмових завдань: 
—  повнота розкриття питання; 
— цілісність, системність, логічна послідовність, уміння формулювати 

висновки; 
— акуратність оформлення письмової роботи; 
— підготовка матеріалу за допомогою комп'ютерної техніки, різних 

технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо). 
  

Рівні досягнень студентів 
 

          Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом із 
подальшим його оцінюванням рекомендуємо застосовувати наступні рівні 
досягнень студентів. 
          Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 
підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано 
висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних 
і колективних завдань при самостійній роботі. 



       Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 
матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань і вмінь для 
формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 
       Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 
репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 
використовувати знання в стандартних ситуаціях. 
        Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 
фрагментарно. 
        Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 
Рейтингове оцінювання знань студентів 

        Рейтингове оцінювання виконання студентами окремих елементів тем-
модулів проводиться: 
—  на лекціях ( контрольні роботи за окремими темами, тестування), якщо з 
навчальної дисципліни не передбачені практичні (семінарські) заняття; 
—  на практичних або семінарських заняттях ( контрольні роботи за 
окремими темами, тестування, виступи); 
—  на консультаціях (захист індивідуальних завдань, перевірка виконання 
контрольної роботи); 
— під час перевірки домашніх завдань; 
        Для консультування студентів із виконання індивідуальних і домашніх 
завдань, контрольних робіт, їх підготовки до поточного оцінювання знань 
(відповідно до розкладів занять та консультацій викладача ) передбачаються 
індивідуальні та  групові консультації  для заочної форми навчання. 
           У кінці семестру підраховується загальна кількість балів, одержана 
кожним студентом з навчальної дисципліни (індивідуальний рейтинг 
студентів з навчальної дисципліни). 
          Індивідуальний рейтинг студента з навчальної дисципліни за семестр 
складається із суми рейтингів елементів усіх тем та окремих елементів. 
         За результатами одержаних індивідуальних рейтингів проводиться 
атестація студентів із навчальної дисципліни. 
        Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (60 і 
більше), мають можливість отримати підсумкову оцінку відповідно до 
набраного рейтингу з навчальної дисципліни згідно з університетською 
шкалою оцінювання. 
       У разі, коли з навчальної дисципліни передбачений семестровий залік, 
студенти, які  набрали 60 балів і більше, отримують оцінку «зараховано»; 
35-39 балів — «незараховано з можливістю повторного складання»; 
менше 35 балів — «незараховано з обов'язковим повторною перездачею». 
       Студенти отримують підсумкову оцінку з дисципліни, тільки у разі, коли 
вони набрали не менше мінімальної кількості балів за кожною темою, а 
також виконали усі самостійні роботи і навчальні завдання, передбачені 
програмою навчальної дисципліни. 



       Студентам надана можливість підвищити рейтинг із теми, з якого вони 
не набрали необхідної кількості балів протягом семестру, в тижнях, які 
відведені для директорського контролю, перескладанням  контрольних робіт. 
        Для студентів, які з поважних причин, підтверджених документально, 
пропустили значну частину навчальних занять у семестрі, можуть бути 
встановлені індивідуальні графіки навчання. Такі графіки затверджуються 
заступником директора із навчально-виховної роботи за поданням 
завідуючих відділеннями. 
       Питання ліквідації студентами академічної заборгованості за 
результатами екзаменаційних сесій вирішуються відповідно до діючих 
нормативних положень. 
 


