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КРИТЕРІЇ  ОЦІНОК  ЗНАНЬ 

                                                  АБІТУРІЄНТІВ 

                                      З  ОСНОВ  МЕДСЕСТРИНСТВА 

                                  В  ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ 

           ДИСЦИПЛІНАХ  ЗА  ВСТУПНИМ  ЕКЗАМЕНОМ 

 
              Оцінка  знань абітурієнтів з основ медсестринства в професійно-орієнтованих 

дисциплінах проводиться за двохсотбальною шкалою.  

В залежності від кількості набраних балів  визначається  рівень підготовки: 

 

Кількість балів Рівень 

170-200 Високий 

140-169 Достатній 

101-139 Середній 

100 і менше Недостатній  

 
 

Бали, що визначають високий рівень знань абітурієнтів, не виставляються за наявності 

трьох і більше виправлень. При наявності у відповідях більше п’яти виправлень оцінка 

знижується на один бал. 

  За одну вірну відповідь на тестове питання надається один бал. 

  Задача включає відповідь на 5 питань. За одну повну  вірну відповідь на  питання 

надається 5 балів. 

 

Критерії оцінювання рівня знань абітурієнтів. 
Високим рівнем вважати, якщо абітурієнт: 

- вільно володіє медичною термінологією; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати матеріал; 

- застосовує вивчений матеріал для вирішення стандартних ситуацій; 

- в повному обсязі надає невідкладну допомогу при стандартних ситуаціях; 

- проводить диференційний діагноз; 

- знає особливості догляду за хворими та профілактики захворювань. 

Достатнім рівнем вважати, якщо абітурієнт: 

- послідовно розкриває зміст матеріалу відповідно до поставленого питання; 

- вільно володіє медичною термінологією, можливі деякі неточності; 

- застосовує вивчений матеріал для вирішення стандартних ситуацій; 

- в повному обсязі надає невідкладну допомогу при стандартних ситуаціях; 

- знає особливості догляду за хворими та профілактики захворювань. 

Середнім рівнем вважати, якщо абітурієнт : 

- зміст питань викладено частково,не завжди послідовно; 

- у відповіді є помилки у використанні окремих понять; 

- невідкладну допомогу при стандартних ситуаціях надає не в повному обсязі. 

Недостатнім рівнем вважати, якщо абітурієнт: 

- має фрагментарні знання; 

- володіє матеріалом на рівні пізнання та розуміння; 

- допускає грубі помилки при наданні невідкладної допомоги в стандартних 

ситуаціях; 

- погано володіє медичною термінологією; 

- не може розв’язати задачу. 

 



 

                                          КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ  

                                                 АБІТУРІЄНТІВ 

                                       З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА 

                                  В ПРОФЕСІЙНО- ОРІЄНТОВАНИХ 

                                  ДИСЦИПЛІНАХ ЗА СПІВБЕСІДОЮ 

 

 

Оцінка знань абітурієнтів при проведенні співбесіди з основ медсестринства в 

професійно- орієнтованих дисциплінах проводиться за двохсотбальною  шкалою. 

В залежності від кількості набраних балів визначається рівень підготовки: 

 

Кількість балів           Рівень  
170- 200  балів Високий 

140-169 балів Достатній  

101- 139 балів Середній 

100 балів і менше  Недостатній  

 

За повне розкриття відповіді на теоретичне питання абітурієнт отримує 75 балів. 

Вирішення задачі складається з відповідей на 5 питань. За одну повну вірну відповідь на 

питання надається 5 балів. 

          Критерії оцінювання рівня знань абітурієнтів: 

       170- 200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: 

- вільно володіє медичною термінологією; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати матеріал; 

- застосовує вивчений матеріал для вирішення стандартних ситуацій; 

- в повному обсязі надає невідкладну допомогу при стандартних ситуаціях; 

- знає особливості догляду за хворими та профілактики захворювань. 

140- 169 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: 

- послідовне розкриття змісту матеріалу, поставленого завдання; 

- вільне володіння медичною термінологією, можливі деякі неточності; 

- в основному правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних 

дисциплін для вирішення більшості поставлених питань; 

- своєчасно і самостійно виключає неточності і помилки, які були допущені при 

відповіді. 

 101- 139 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:  

- зміст питань викладено частково,не завжди послідовно; 

- у відповіді є помилки у використанні окремих понять; 

- при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів практичного 

використання одержаних знань. 

 100 балів і менше абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння: 

-  має фрагментарні знання; 

- володіє матеріалом на рівні пізнання та розуміння; 

- допускає грубі помилки при наданні невідкладної допомоги в стандартних 

ситуаціях; 

- не може розв’язати задачу; 

- відсутнє володіння медичною термінологією. 

У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена комісії залишає 

аудиторію та загальну нульову оцінку. 


