
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

НА ПІДСУМКОВІЙ АТЕСТАЦІЇ 

 

Підсумкова атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності «Початкова освіта» проводиться в 

дистанційній формі, в онлайн-режимі на платформах Google Meet  та 

Moodle (відповідно до розкладу атестаційних екзаменів) 

 

Комплексний екзамен з педагогіки та педагогічної психології 

Комплексний екзамен з педагогіки та педагогічної психології 

проводиться в тестовій формі і складається з банку тестових завдань, який 

нараховує 35 тестів двох рівнів складності (20/15) і педагогічної ситуації. До 

кожного тестового завдання пропонується 4 варіанти відповідей, з яких лише 

один правильний.  

Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибраний правильний 

варіант відповіді.  

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі. 

Кількість балів, набраних за правильні відповіді вираховується за 

формулою: отриманий бал * на коефіцієнт 2,4. 

Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань на 

комплексному екзамені – 84 бали. 

Педагогічна ситуація/завдання оцінюється в 16 балів. Процедура 

проведення комплексного екзамену вимагає обов’язкової 

ідентифікації/персоніфікації студента. 

Розрахунок балів за завдання теоретичного характеру здійснюється 

наступним чином: 

14-16 балів / А – відповідь вважається повною (високий рівень). 

Студент демонструє високий рівень компетентності, чітко пояснює 

педагогічну ситуацію; логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі, здатний передбачати, 

прогнозувати, вирішує проблемні завдання. 

12-13 балів /В – відповідь вважається частково повною (достатній 

рівень) Студент виявляє повні знання змісту предмета, але допускає незначні 

неточності в розкритті сутності питань, в основному правильно, логічно 

відтворює зміст педагогічної ситуації, розуміє основоположні теорії і факти, 

вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, 

частково контролює власні навчальні дії. 

10-12 балів / С відповідь вважається достатньою (нижче достатнього 

рівня). Студент аргументовано викладає, висловлює свої міркування про ті 

чи інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних 

неточностей у логіці викладу матеріалу. 



7-9 балів / Д відповідь вважається задовільною (середній рівень). 

Студент розуміє зміст педагогічної ситуації, 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. 

4-6 бала / Е відповідь вважається в основному задовільною (низький 

рівень) Відповідь студента характеризує поверхове оволодіння теоретичними 

знаннями, науковими фактами, визначеннями; відсутня здатність 

аналізувати; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, 

встановлювати взаємозв’язок теорії з практикою. 

1-3 бала FХ відповідь вважається незадовільною. Студент не розкрив 

питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів 

визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 

фахових явищ і ситуацій 

Підсумкова оцінка на комплексному іспиті з педагогіки та 

педагогічної психології  

Загальна оцінка як результат складання комплексного екзамену загалом 

становить 100 балів, що визначається за шкалою ECTS і переводиться у 

національну шкалу оцінювання.  

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою університету 

 

За національною шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

B 
80 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
70 – 79 

(добре) 

D 
60 – 69 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
50 – 59 

(достатньо) 

FX 

35 – 49 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

  



Комплексний екзамен з методик навчання освітніх галузей в 

початковій школі 

Комплексний екзамен з методик навчання освітніх галузей в початковій 

школі проводиться за екзаменаційними білетами, які складаються з банку 

тестових завдань, що містить 40 позицій та 1 творчого завдання практичного 

характеру.  

До кожного тестового завдання пропонується 4 варіанти відповідей, з 

яких лише один правильний.  

Правильна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. 

Завдання вважається виконаним правильно, якщо вибраний правильний 

варіант відповіді.  

Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено 

неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, 

навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі. 

Кількість балів, набраних за правильні відповіді вираховується за 

формулою: отриманий бал * на коефіцієнт 2,0. 

Максимальна кількість балів за результатами тестових завдань на 

комплексному екзамені – 80 балів. 

Практичне завдання творчого характеру оцінюється в 20 балів. 

Процедура проведення комплексного екзамену вимагає обов’язкової 

ідентифікації/персоніфікації студента. 

Розрахунок балів за завдання теоретичного характеру здійснюється 

наступним чином: 

17-20 балів / А (відмінно) – виставляється, якщо студент точно і повно 

розкрив питання, правильно продемонстрував структуру уроку, чітко і 

логічно відповів на поставлені екзаменаторами додаткові запитання; вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі, здатний передбачати, 

прогнозувати, наводить приклади. Студент демонструє високий рівень 

компетентності. 

14-16 балів / В (добре) – ставиться у випадку, коли студент дав вичерпну 

відповідь при розкритті теоретичного питання, але припускається певних 

неточностей у логіці викладу матеріалу. Студент наводить приклади з 

власної практики, частково демонструє бачення практичного застосування 

вивченого матеріалу в педагогічній діяльності з молодшими школярами. 

11-13 балів / С (добре) виставляється у випадку, коли студент 

аргументовано викладає, висловлює свої міркування, при відповіді допустив 

деякі неточності у структуруванні уроку чи доборі практичних завдань для 

молодших школярів, які усуваються самим студентом, коли на помилки 

вказує екзаменатор. Уміє наводити приклади та підтверджувати власні думки 

прикладами. 

8-10 балів / Д (задовільно) виставляється за наявності у відповіді 

декількох суттєвих неточностей, студент розуміє зміст практичного завдання, 

здатний з помилками виконати завдання; 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. 

5-7 бала / Е (задовільно) виставляється за умов, коли студент 

характеризує поверхове оволодіння теоретичними знаннями, науковими 

фактами, визначеннями; відсутня здатність аналізувати; студент відчуває 

труднощі при встановлені зв’язку між питаннями білету та його практичним 

виконанням. 

1-4 бала FХ відповідь вважається незадовільною. Студент не розкрив 

питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів 

визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 

фахових явищ і ситуацій 

Підсумкова оцінка на комплексному іспиті з педагогіки та педагогічної 

психології  

Загальна оцінка як результат складання комплексного екзамену загалом 

становить 100 балів, що визначається за шкалою ECTS і переводиться у 

національну шкалу оцінювання.  

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою університету 

 

За національною шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
        5 (відмінно) 

B 
80 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
70 – 79 

(добре) 

D 
60 – 69 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
50 – 59 

(достатньо) 

FX 

35 – 49 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2 (незадовільно) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 


