
Критерії оцінювання  

1) контрольних робіт 

 Контрольні роботи складаються з практичних завдань, які виконуються та 

здаються в електронному вигляді. 

Оцінка Критерії оцінювання 

20-25 

Завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Студент демонструє 

глибоке володіння теоретичним матеріалом, показує уміння 

користуватися навичками та різними прийомами рішення практичних 

завдань. 

14-19 

Зробив всі практичні завдання з окремими незначними помилками. 

Проявив знання та розуміння основних положень з навчальної 

дисципліни. 

7-13 

При виконанні завдань допущені суттєві помилки. Студент показує 

знання основних положень навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування, але не достатнього розуміння. 

0-6 
Завдання не виконані зовсім або при їх виконанні допущені грубі 

помилки. 

 

2) поточний контроль (презентація в MS Power Point). 

Оцінка Критерії оцінювання 

6-10 
Завдання виконано в повному обсязі та чітко з дотриманням усіх вимог. 

Своєчасно представлено на перевірку. 

0-5 
Завдання виконано не повністю, допущено значні помилки. 

Представлено на перевірку зі значним запізненням. 

 

Заочна форма 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен Сума 

Розділ 3 

Розділ 2, Розділ 4 

(контрольна робота №1, 

передбачена навчальним 

планом) 

Разом 

20 40 60 40 100 

 

 

Критерії оцінювання  

1) контрольної роботи 

 Контрольна робота складається з практичних завдань, які виконуються та 

здаються в електронному вигляді. 

Оцінка Критерії оцінювання 

39-40 

Завдання виконані в повному обсязі та без помилок. Студент демонструє 

глибоке володіння теоретичним матеріалом, показує уміння 

користуватися навичками та різними прийомами рішення практичних 

завдань. 

20-30 

Зробив всі практичні завдання з окремими незначними помилками. 

Проявив знання та розуміння основних положень з навчальної 

дисципліни. 

10-19 

При виконанні завдань допущені суттєві помилки. Студент показує 

знання основних положень навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування, але не достатнього розуміння. 



0-9 
Завдання не виконані зовсім або при їх виконанні допущені грубі 

помилки. 

 

2) поточний контроль (презентація в MS Power Point). 

Оцінка Критерії оцінювання 

11-20 
Завдання виконано в повному обсязі та чітко з дотриманням усіх вимог. 

Своєчасно представлено на перевірку. 

0-10 
Завдання виконано не повністю, допущено значні помилки. 

Представлено на перевірку зі значним запізненням. 

 

4) Екзамен (денна та заочна) 

Екзаменаційна робота складається з з 2-х частин: MS Word та MS Excel. Рішення 

практичних завдань студенти оформляють в документі Word та книзі Excel За кожне 

практичне завдання студент отримує максимум 10 балів. 

 

Шкала оцінювання практичних завдань 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

9-10 

Студент правильно обирає метод розв’язання задачі, володіє 

різнобічними уміннями, навичками та прийомами рішення завдань. 

Завдання виконане без помилок. 

7-8 

Студент правильно застосовує теоретичні знання та положення при 

рішенні практичної задачі, володіє необхідними уміннями та 

навичками роботи з  MS Word та MS Excel. Виконав завдання з 

окремими незначними помилками. 

4-6 

Студент при розв’язанні практичної задачі допустив значну помилку. 

Не досить вільно володіє вміннями та навичками роботи з MS Word 

та MS Excel. 

0-3 

Студенту не уміє застосовувати знання на практиці. Не вирішив 

завдання взагалі або невпевнено, з великими ускладненнями вирішує 

завдання та допустив грубих помилок. 

 

Виконана екзаменаційна робота оцінюється за чотирибальною системою – 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

 

 

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 

 


