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критЕріЇ  оцінювА
прАктично.і.  підготовки :

1. демонстрація практичних навичок:
«відмінно» -студент бездоганно, «автоматично» ви.к?нує практичні.навички
різного ступеня складності, без жодно.і. помилки з мінімальним терміном
часу;

«добре»-підчасвиконаннянавичкисту.дентприпускаєтьсяодніє.і.н?значтоЇ
помилки, що позначається на якості маніпуляці.і., але не шкодить пацієнту і не
впливає на загальний стан хворого;
«задовільно» г під час виконання навички студент припускається дврх-трьох
помилок, що позначається на якості маніпуляці.і., але не шкодить пачієнту,
виробив практичні навички в мінімальному обсязі, не сформував вмінь, що
може призвести до погіршення загального стану хворого;
«незадовільно» - під час виконання навички студент припускається більше
трьохпомилок,аборобитьгрубіпомилкищопозначаєтьсянаякості
маніпуляці.і. та шкодить пацієнту, не виробив практичних навичок, не
сформував вмінь, що може призвести до суттєвого п?рутення загалiного
стану або стати причиною смерті хворого, іх знання і вміння повинні
вдосконалюватися в години СРС.

2. Усне опитування:
«відмінно» - студент відповідає на всі поставлені питання, відповіді
змістовні, ілюструються прикладами, як типовими, так і нетиповими,
глибоко і твердо засво.і.в матеріал і послідовно, грамотно і логічно його
викладає, у відповіді тісно пов'язує теорію з практикою, правильно
обґрунтовує прийняття рішення;



«добре» - студент під час опитування робить не більше 20 % помилок,
відповідь ілюструє типовими прикладами, твердо знає матеріал, грамотно і
по суті відповідає на запитання, правильно використовує теоретичні
положення при вирішенні практичних задач;
«задовільно» -студент під час'опитування робить не більше 40 °/о помилок,
наведені приклади неповні, суперечливі, не досить обґрунтовані, має знання
основного матеріалу, але не засво.і.в його деталей;

«незадовільно» -студент не володіє матеріалом, робить більше 50 %
помилок, не може навести клінічних прикладів, не впевнений у відповіді.

3. Вирішення тестових завдань:
«відмінно» -96-100 О/о; ( 100-91  О/о)

«добре» - 80-95 О/о; (90-76 %)

«задовільно» -65-79 О/о; (75-5 і  %)

«незадовільно» -менше 64 0/о. ( < 50 О/о)

4. Вирішення ситуаційних задач:

«відмінно» -студент вирішує типові та нетипові ситуаційні завдання без
помилок, наводить доказову базу, опірні симптоми, стандарти лікування,
точно сформульований та повністю обґрунтований клінічний діагноз і
складений план обстеження і лікування;
«добре» - студент вирішує типові завдання, під час наведення клінічних
прикладівробить помилки, але самостійно Їх виправляє, припускається
несуттєвих помилокв призначенні лікування згідно стандартів, що не
шкодить пацієнту;
«задовільно» -студент під час вирішення типових ситуаційних завдань
припускається помилок, але самостійно Їх виправляє після додаткових
допоміжних питань викладача, призначає лікування не в повному обсязі
згідно протоколу лікування.
«незадовільно» -студент не вирішує типову клінічну задачу, на додаткові
запитання по протоколу лікування припускається суттєвих помилок, що
може нашкодити здоров'ю хворого.

5. Активність студента:

«відмінно» -активний -протягом всього заняття бере активну участь в
обговоренні клінічних ситуацій, навичок, наводить аргументовані приклади з
власного досвіду та додатково.і. літератури, має власну думку, активний при
відпрацюванні практичних навичок, проявив всі важливі загальні
компетентності, необхідні для формування успішно.і. подальшо.і. професійноЇ



тасоціально.і.діяльностіврізнихгалузяхтадляперсонального
особистісногорозвитку;
«добре»-частковоактивний-протягомзаняттяприймаєучастьв
обговореннітиповихпитань,підчасобгово.ренняскладнихситуацій
дослуховуєтьсядодумкиактивнихстудентів,неможесформулювативласну
думку,однимзпершихпочинаєвиконанняпрактичнихнавичок,частково
проявиввсіважливізагальнікомпетентності,необхіднідляформування
успішно.і.подальшо.і.професійно.і.тасоціатіьно.і.діяльностіврізнихгалузяхта
для персонального особистісного розвитку;
«задовільно»-обмеженоактивний-впродовжзаняттяробитьвигляд,
інколивисловлюєвтіаснудумку,алебезаргументаці.і.,підчасвиконання
практичнихнавичокактивізуєтьсятількипісляпрямогозве.рнентявикл?дача,
неприймаєучастівгруповійдіhяльності,часткововиконуєіндивідуальні
завдання,вмінімальномуобсязіпроявляєвсів?жливізагальні
компетентності,необхіднідляформуванняуспішноЇподальшо.і.професійно.і.
тасоціально.і.діяльностіврізнихгалузяхтадляперсональногоособистісного
розвитку;
«незадовільно»-пасивний-активізуєтьсятількипісляпрямогозвернення
викладача,напоставленіпитаннявідповідаєповільно,мляво,неохоче,не
бажаєдолучатисядоЬоботивгрупітаневиконуєітдивідуальнихзавдань,не
проявтіяєздатностідоабстрактногомислення,аналізутасинтезу.

6. табїіиця оціНЮВаННЯ:                                                         ви  ішення     АктиВНіСТЬ
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