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Критерii' оцiнювання 

навчальних досягнень абiтурiснтiв 

Загальнi критерiУ оцiнювання 
1 рiвень - початковий. Абiтурiент мае елементарнi знания з предмета та початковi 
уявлення про предмет nивчення. 

т

11 рiвень - середнiй. Абiтурiент розумiе основнi медичнi термiни, понятя та 
положения. 
111 рiвень - достатнiй. Абiтурiент знае iстотнi ознаки понять, явищ i 
закономiрностей та встановлюе зв'язки мiж ними. 
1'' рiвснь - висою1й. Знання абiтурiента е глибокими, мiцними та системними. 

Рiвнi Бали Критерii' оцiнювання навчальних досяrнень 

на в чаль них 

досягнень 
1 Абiтурiент мае правильнi визначення лише на 10-14 питань, 

nipнo вказуе деякi медичнi об' екти i може i·x назвати 
Початковий 2 Абiтурiент да<:: вiрнi вiдповiдi лише на 15-24 запитань, розрiзня 

окремi явища i медичнi об'екти. 
3 Абiтурiент вiрно вiдповiв не бiльше нiж: на 25-34 питань, мос 

фрагментарнi уявлення про медичнi об'екти, не повнiстю 
визначае Ух загальнi оцiнки. 

4 Абiтурiент дав вiрнi вiдповiдi лише на 35-54 питань. Слабо 
орiентуеться в поняттях, мае фрагментарнi знання, знае лише 
окремi факти, що стосуються медичних об'ектiв. 

Середнiй 5 Лише на 55.:74 запитання були данi абiтурiентом вiрнi вiдповiдi 
Знас оснош-ri положения та термiни, вiрно вибирае визначення 
бiологiчних понять. 

6 Абiтурiент дае правильнi вiдповiдi лише на 75-84 питань, МО)Ю

порiвнювати медичнi об'екти, поверхнево аналiзуе медичнi 
положения, недосконало знае фушщiУ медичних об'ектiв. 

7 Абiтурiент правильно дае вiдповiдi на 85-88 питання, 
встановлюе причинно-наслiдковi зв'язки мiж медичними 
положеннями, дiями, умiе класифiкувати об'екти, розв'язуе 

Достатнiй деякi проблеми. 
8 Абiтурiент достатньо засвоУв основнi поняття, категорiУ, явища, 

тому дав вiрнi вiдповiдi на 89-92 питань, рiшае проблеми. 
9 Абiтурiент вiльно володiе вивченим матерiалом, тому дае вiрнi 

вiдповiдi на 95-93 питань, встановлюе зв'язки мiж медичними 
об'ектами та явищами, рiшае проблеми. 

10 Абiтурiент мае глибокi та повнi знання з предмета, вiрно 
вiдповiдае на 97-96 питань, nстаноплюе причинно-наслiдковi 
зn'язки та закономiрностi, вiрно рiшае проблеми. 

Високий 11 Абiтурiент дае вiрнi вiдповiдi на 98-99 питань, оцiнюе вiрно 
окремi медичнi положения та об'екти, мае глибокi знания з 
предмету. 

12 Абiтурiент мае системнi знання з предмету, свiдомо 
використовуе "ix, дае правильнi вiдповiдi на 100 запитань, -

вирiшуе ускладнення проблеми. с 
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