
Критерії оцінювання 

1) Контрольних робіт 

 контрольна робота складається з практичних завдань, які виконуються на 

комп’ютері та здаються в електронному вигляді 

 за розділом 1-2 

Оцінка Критерії оцінювання 

18-20 Всі завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Студент показав 

повне засвоєння теоретичного матеріалу та продемонстрував стійкі 

вміння та навички користування інструментами для розв’язку практичних 

завдань, але припустився окремих незначних помилок в оформленні 

завдань. 

15-17 Всі завдання виконані в повному обсязі з окремими незначними 

помилками. Студент проявив міцні теоретичні знання, але невпевнено 

володіє вміннями та навичками при розв’язку практичних завдань. 

12-14 Завдання виконані не в повному обсязі або з великою кількістю помилок. 

Студент виказує рівень засвоєння теорії на рівні окремих положень з 

навчальної дисципліни та має ускладнення при застосуванні їх на 

практиці. 

8-11 При виконанні завдань студент припустився суттєвих помилок, не вміє 

застосовувати теоретичні знання на практиці, невпевнено, з великими 

ускладненнями вирішує окремі завдання. 

0-7 Завдання не виконані зовсім або з грубими помилками. 

 

 за розділом 5 

Оцінка Критерії оцінювання 

22-25 Всі завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Студент показав 

повне засвоєння теоретичного матеріалу та продемонстрував стійкі 

вміння та навички користування інструментами для розв’язку практичних 

завдань, але припустився окремих незначних помилок в оформленні 

завдань чи не виконав перевірки відповідей. 

18-21 Всі завдання виконані в повному обсязі з окремими незначними 

помилками. Студент проявив міцні теоретичні знання, але невпевнено 

володіє вміннями та навичками при розв’язку практичних завдань. Не 

подав повних відповідей на поставлені запитання та не виконав перевірки 

відповідей. 

16-20 Завдання виконані не в повному обсязі або з великою кількістю помилок.. 

Студент виказує рівень засвоєння теорії на рівні окремих положень з 

навчальної дисципліни та має ускладнення при застосуванні їх на 

практиці. 

8-15 При виконанні завдань студент неправильно обрав метод вирішення 

завдань, припустився суттєвих помилок, не вміє застосовувати теоретичні 

знання на практиці, невпевнено, з великими ускладненнями вирішує 

окремі завдання. 

0-7 Завдання не виконані зовсім або з грубими помилками. 

 

2) Поточний контроль 

 за розділом 3 (презентація в MS Power Point) 

Оцінка Критерії оцінювання 

13-15 Завдання відповідає обраній темі, виконано в повному обсязі з 

дотриманням усіх вимог, але несвоєчасно представлено на перевірку. 

10-13 Завдання відповідає обраній темі, виконано не в повному обсязі чи з 



окремими помилками. 

6-9 Завдання відповідає обраній темі, виконано не в повному обсязі, з 

великою кількістю помилок та несвоєчасно представлено на перевірку. 

0-5 Завдання не виконано зовсім або не відповідає обраній темі чи без 

дотримання вимог.  

 за розділом 4 

Оцінка Критерії оцінювання 

18-20 Всі завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Правильно обрано 

метод вирішування завдання. Всі розрахунки проведено з грамотно 

обраним типом адресації та використанням необхідних функцій. Дані 

відформатовано належним чином. Вірно обрано тип діаграми чи графіка. 

Представлено повні відповіді, виконано перевірки. Студент припустився 

окремих незначних помилок в оформленні завдань . 

15-17 Всі завдання виконані в повному обсязі з окремими незначними 

помилками. Студент проявив міцні теоретичні знання, але невпевнено 

володіє вміннями та навичками при розв’язку практичних завдань. Не дав 

повних відповідей на поставлені запитання чи не виконав перевірок 

12-14 Завдання виконані не в повному обсязі або з великою кількістю помилок. 

Студент виказує рівень засвоєння теорії на рівні окремих положень з 

навчальної дисципліни та має ускладнення при застосуванні їх на 

практиці. 

8-11 При виконанні завдань студент припустився суттєвих помилок, не вміє 

застосовувати теоретичні знання на практиці, неправильно обирає метод 

вирішення завдань, з великими ускладненнями вирішує окремі завдання. 

0-7 Завдання не виконані зовсім або з грубими помилками. 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

10-15 Всі завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Студент показав 

повне засвоєння теоретичного матеріалу та продемонстрував стійкі 

вміння та навички користування інструментами для розв’язку практичних 

завдань, але припустився окремих незначних помилок в оформленні 

завдань. 

5-10 Всі завдання виконані в повному обсязі з окремими помилками. Студент 

виказує нестійкі знання теоретичного матеріалу та невпевнено застосовує 

їх на практиці. 

0-5 Студент демонструє знання окремих положень на рівні запам’ятовування, 

а не розуміння. Завдання не виконані зовсім або з грубими помилками.  

 

 за розділом 6 (робота з базою даних) 

Оцінка Критерії оцінювання 

17-20 Всі завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Студент показав 

повне засвоєння теоретичного матеріалу та продемонстрував стійкі 

вміння та навички користування інструментами для розв’язку практичних 

завдань, але припустився окремих незначних помилок в оформленні 

завдань. 

12-16 Всі завдання виконані в повному обсязі з окремими помилками. Студент 

виказує нестійкі знання теоретичного матеріалу та невпевнено застосовує 

їх на практиці, знає як створити бланк запиту за зразком, але не вміє 

вносити зміни до нього. Створює форми різних видів, вміє користуватися 

панеллю елементів для редагування елементів управління. 

7-11 При виконанні завдань студент припустився суттєвих помилок, не вміє 



застосовувати теоретичні знання на практиці, не виказує знань основних 

операцій при створенні запитів, не вміє додавати елементи управління до 

форм, з великими ускладненнями вирішує окремі завдання. 

0-6 Студент демонструє знання окремих положень на рівні запам’ятовування, 

а не розуміння. Завдання не виконані зовсім або з грубими помилками. 

 

3) Залік 

Залік складається з двох частин MS Word та MS Excel. Кожна частина містить 

декілька практичних завдань, які оцінюються різною кількістю балів, виконуються на 

комп’ютері та представляються в електронному вигляді у документах Word та 

електронній книзі Excel. За частину MS Word студент отримує максимум 22 бала, за 

частину MS Excel — максимум 18 балів. 

35-40 балів ставляться ставиться студенту, який правильно обґрунтовує рішення, 

вільно володіє різнобічними уміннями, навичками та прийомами рішення завдань 

засобами електронних процесорів та представлення складної інформації засобами 

текстового редактора MS Word. Зробив всі завдання без помилок. 

25-34 балів ставляться студенту, який правильно застосовує теоретичні знання та 

положення при рішенні практичних задач, володіє методикою використання табличного 

процесора MS Excel для розв'язання завдань та представляє інформацію середнього рівня 

складності засобами текстового редактора Word. Може інтерпретувати результати 

розв'язання економічних задач з використанням ПК. Зробив всі практичні завдання з 

окремими незначними помилками. 

10-24 балів ставляться студенту, який має уявлення про типові засоби обробки 

даних економічного характеру. Але не достатньо володіє методикою використання 

табличного процесора MS Excel та засобами обробки тексту, має ускладнення при рішенні 

практичних задач. Зробив практичні завдання зі значними помилками. 

1-9 балів ставляться студенту, який не вміє застосовувати теоретичні знання на 

практиці, невпевнено, з великими ускладненнями вирішує окремі завдання, при їх 

виконанні дотримався грубих помилок. 

 

4) Іспит 

Рішення завдань студенти оформляють в книзі Excel, отримані результати 

представляють у вигляді презентації. Результати складання іспиту оцінюються за 

сорокабальною шкалою (Excel — максимум 25 балів та Microsoft Access — максимум 15 

балів). 

35-40 балів ставляться студенту, який правильно обґрунтовує рішення, вільно 

володіє різнобічними уміннями, навичками та прийомами рішення завдань засобами 

електронних процесорів та продемонстрував грамотну роботу з базами даних Microsoft 

Access. Використовує отримані результати для аналізу економічних процесів. Зробив всі 

завдання без помилок. 

25-34 балів ставляться студенту, який правильно застосовує теоретичні знання та 

положення при рішенні практичних задач, володіє методикою використання табличного 

процесора MS Excel для розв'язання завдань та вміє створювати і вносити зміни до різних 

об’єктів баз даних. Може інтерпретувати результати розв'язання економічних задач з 

використанням ПК. Зробив всі практичні завдання з окремими незначними помилками. 

10-24 балів ставляться студенту, який має уявлення про типові засоби обробки 

даних економічного характеру. Але не достатньо володіє методикою використання 

табличного процесора MS Excel та баз даних, має ускладнення при рішенні практичних 

задач. Зробив практичні завдання зі значними помилками. 



1-9 балів ставляться студенту, який не вміє застосовувати теоретичні знання на 

практиці, невпевнено, з великими ускладненнями вирішує окремі завдання, при їх 

виконанні дотримався грубих помилок. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 


