
Критерії оцінювання 
 

У процесі навчання контроль відіграє ключову роль: 

 

Мета  і  задачі  контролю : 

У зв'язку з різноманіттям різних  форм контролю їхнє цільове 

призначення  може  мати той чи інший ступінь відмінності: 

 Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної 

дисципліни  на основі  індивідуальної  бесіди викладача з кожним 

студентом  окремо, наприклад, при  захисті практичних робіт  

(поточний контроль); 

 Визначення ступеня засвоєння матеріалу  групою студентів по одному 

чи декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого 

періоду часу, рівного, наприклад, третини семестру (рубіжний 

контроль, тематичний контроль); 

 Визначення якості засвоєння матеріалу дисципліни в цілому 

(підсумковий контроль); 

 Виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін 

(контроль залишкових знань). 

 

Задачами контролю є: 

 Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у 

процесі навчання і підведення підсумків цих зустрічей; 

 Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі 

прийомів і методів навчання; 

 Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

 Удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

 Внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в 

зміст і організацію навчального процесу в цілому; 



 Надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення 

додаткових індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

 

Зв'язок контролю з кваліфікаційною характеристикою. 

 

Відповідно до основних принципів керування  формуванням 

пізнавальної діяльності студентів у зміст навчання повинна бути включена не 

тільки система знань, але й адекватна їй система  прийомів мислення. 

Причому в процесі пізнання курсу кожна з них повинна стати предметом 

спеціальної умови. При цьому важливо здійснити трансформацію 

(придбання) прийомів  пізнання, виражених у матеріальній формі , у форму  

внутрішню, ідеальну. 

Якщо зазначений процес відбувається позитивно, то відбувається 

явище «присвоєння» суспільного досвіду, тобто виробляється активне і 

вільне володіння визначеним арсеналом понять, методів, прийомів і т.д. 

Причому серед  форм  «присвоєння» розрізняють: пізнавання, відтворення, 

виклад, уміння і перенос знань. Так під терміном «відтворення» розуміють 

здатність повторити викладену інформацію словами і методами джерела 

(наприклад,  підручника ,конспекту лекцій). «Уміння» означає  здатність до 

використання основних методів дослідження, наприклад, при рішенні 

типових задач.  Вищим ступенем  «уміння» є «перенос». Він 

характеризується тим, що той, якого навчають, може дати аналіз поводження 

об'єкта,  для  якого обговорене лише призначення, самостійно на основі 

придбаних знань. Саме в цьому випадку можна з упевненістю говорити про 

те, що  матеріалізовані знання придбали в  того, кого навчають, форму 

внутрішніх переконань.  

Таким чином, контроль відповідно до кваліфікаційної характеристики  

виявляє:  

  чи здатний  студент бачити  сутність поставленої задачі; 



  чи може він знайти і побудувати прийнятний по своїй значимості й 

ефективності алгоритм рішення. 

 

Технологія  різних форм  контролю  і структура  контрольних завдань 

 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період 

здійснюється в ході аудиторних і практичних занять. Так на кожному 

практичному  занятті викладач контролює: 

 оформлення звіту (чи протоколу) по попередній лабораторній 

роботі; 

 розуміння студентом розрахункових співвідношень і методів, 

використаних при складанні звіту (протоколу), а також 

графічних залежностей, побудованих за результатами 

експериментальних даних; 

 правильність сформульованих у роботі висновків; 

 уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

 готовність студента до виконання нової лабораторної роботи 

(наявність домашніх заготівель до нового звіту (протоколу): 

схемі, таблиць, попередніх розрахунків  і т.п., розуміння цілей і 

задач нової лабораторної роботи і використовуваної в ній 

методики вимірів; 

 хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при 

вимірі результатів. 

При проведенні практичних занять контроль  зводиться до оцінки 

уміння вирішувати типові задачі, а також до виявлення розуміння базових 

положень теорії. 

Основною формою роздаткового матеріалу студентам при поточному 

контролі є картка безмашинного контролю.  Принцип ії побудови може бути 

всілякий і включаючи питання теорії і типових задач у кількості від одного 

до трьох. Теоретичні питання повинні бути  невеликими по обсягу, так, щоб 



підготовлений студент міг відповісти на них, затративши не більш 10 хвилин. 

Рішення типової задачі також повинне укладатися в той же часовий  термін. 

Картки роздаються студентам при захисті лабораторних робіт 

безпосередньо в момент бесіди з викладачем, на практичних заняттях у 

момент проведення його  контрольної, заключної частини. 

Рубіжний контроль(тематичний контроль) проводиться по 

закінченню вивчення певної теми протягом семестру. До цього часу вже  

начитаний визначений лекційний матеріал, виконані по ряду тем лабораторні 

роботи, розглянуті типові задачі і т.д. Отже, можна говорити про те, що 

студентам  видана визначена інформація для  формування системи поглядів і 

пізнання. Звідси ціль рубіжного  (тематичного) контролю дати  відповідь на 

питання про існування у свідомості   студентів такої системи  в дійсності. 

Очевидно, що в кожній  темі або розділу курсу можна виділити 

«ключові» моменти, методи і поняття, знання яких говорить про те, що 

розуміння досягнуте. Звідси випливає, що ефективність рубіжного 

(модульного) контролю від того, наскільки удалий вибір ключових понять,  

побудов, наслідок і т.д., а також від якості складених  питань, відповіді на 

який і повинні служити критерієм досягнутих  знань. 

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі  

іспиту. На підсумковий контроль допускаються тільки ті студенти які 

успішно виконали робочий навчальний план поточного семестру, тобто 

проробили і захистили всі практичні  роботи, а також цілком розрахувалися з 

іншими передбаченими завданнями. 

Форма підсумкового контролю – усний іспит. Це дозволяє провести 

його в строго відведений час організовано й оперативно. Роздатковий  

матеріал для студентів оформлений у вигляді екзаменаційних карток. 

Структура їхньої побудови однакова і включає два питання по теорії й одну 

спрощену типову задачу, причому і питання і задача повинні охоплювати 

різні розділи курсу.  



Щоб уникнути списання кожен студент розташовується за окремим 

столом. На іспиті бажана присутність принаймні двох викладачів. 

Контроль залишкових знань проводиться за вказівкою адміністрації 

ВНЗ чи за вимогою комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України. Його ціль – виявити, як високий збережений рівень знань студентів, 

що вивчили дану дисципліну і приступили до вивчення суміжних з нею 

областей.  

Для цього виду контролю використовується спеціальний  пакет 

карток, кожна з який називається комплексною контрольною роботою (ККР). 

Картка включає 5-7 питань по всіх  розділах пройденого матеріалу. Питання 

по змісту виключають як або громіздкі висновки й обчислення. Усі вони 

націлені лише на виклад суті питань. 

Тривалість контролю по перевірці залишкових знань установлює 

комісія. 

 

Критерії   оцінки 

 

Оцінка  «ВІДМІННО» виставляється студенту, який глибоко і міцно 

засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно 

струнко його викладає, відповідь якого побудована на тісному зв'язку теорії з 

практикою.  При  цьому  студент не утрудняється з відповіддю при  зміні 

завдання, вільно справляється з задачами, питаннями й іншими проблемними 

ситуаціями. Показує знайомство з монографічною літературою, правильно 

обґрунтовує ухвалення рішення, володіє різнобічними прийомами виконання 

різних практичних робіт. 

Оцінка «ДОБРЕ» виставляється студенту, який твердо знає 

програмний матеріал, грамотно і власне кажучи викладає його, що допускає 

істотні неточності у відповіді на питання, правильно застосовує теоретичні 

положення при рішенні  практичних питань і задач, володіє необхідними 

навичками і прийомами  їх виконання. 



Оцінка «ЗАДОВІЛЬНО» виставляється студенту, який має знання 

тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, 

недостатнє правильно дає різні формулювання, порушує послідовність у 

викладі програмного матеріалу і має утруднення у виконанні практичних 

робіт. 

Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» виставляється студенту, який не знає 

значної частини програмного матеріалу, допускає  істотні помилки, 

невпевнено, з великими утрудненнями виконує практичні роботи.  



 

Мета і задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі. 

 

ГОЛОВНА МЕТА КУРСУ: «Електронна комерція»: 

- надання знань з методології та інструментарію, застосування Internet 

технологій в бізнесі. 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ:  

- вивчення основних принципів побудови, аналізу систем електронної 

комерції. 

- вивчення основних технологій ведення бізнесу за допомогою 

Internet. 

 

ПРЕДМЕТ КУРСУ:  

- методологія і методи побудови економіко-математичних моделей 

адаптивного управління трансформаційними соціально-

економічними процесами. 

 

В РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТИ 

ПОВИННІ ЗНАТИ:  

- основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet; 

- основні концепції побудови систем електронної комерції; 

- характеристики електронної комерції; 

- основні стратегії розвитку електронної комерції; 

- основні моделі систем електронної комерції; 

- основні інструменти ведення електронної комерції. 

 

СТУДЕНТИ ПОВИННІ ВМІТИ: 

- використовувати інструментарій створення і використання систем 

електронної комерції. 



 

 


