
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6
Тема.     Контроль успішності здобувачів ЗВО.

Самостійна робота
1. Критерії оцінювання  знань студентів ВНЗ (за А.Бойко та А.Алексюк).
2. Творча робота: «Я і залікова книжка: достатня та необхідна умови».
3. Кодекс культурності студента.

Практична робота
1. Обговорення теоретичних питань за змістом лекції.
2. Обговорення та аналіз критеріїв оцінювання знань студентів ВНЗ.
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Методичні рекомендації до практичного заняття №6

№ Завдання Мета завдання Рекомендації щодо виконання
завдань

Форма
звітності

К-сть
балів

1.
Критерії
оцінювання
знань
студентів
ВНЗ  (за
А.Бойко  та
А.Алексюк).

Усвідомлення 
студентами 
показників , які 
визначають рівень 
знань та сутності 
оцінювальної 
функції. 

Опрацювати матеріал із 
запропонованих джерел, 
законспектувати. Знайти 
роздуми, вислови відомих 
педагогів про суть «оцінки» 
(В.О. Сухомлинський та ін.)

Конспект, 
усна 
відповідь

0.2

2. Творча
робота:  «Я  і

Усвідомлення мети 
«накопичення» 

На основі одержаних знань з 
лекційного матеріалу та 

Довільна
форма

0.2



залікова
книжка:
достатня  та
необхідна
умови».

оцінок (балів), 
«накопичення» 
знань: їх взаємозок 
та взаємовплив 
вплив.

опрацьованої самостійної роботи
про оцінювання знань у 
довільній формі розкрити тему 
творчої роботи.

звітності

3. Кодекс
культурності
студента.

Осмислення поняття
«культурність» та 
рамок культурності.

Визначити основі критерії, які 
визначають Кодек культурності, 
арґументувати їх вибір.

Довільна
форма

звітності

0.1


