
 

Додаток А. Критерії оцінки знань 

 

A (90-100) 5 (відмінно) 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання.  

Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми вміє вільно та самостійно 

викласти зміст всіх питань програми навчальної 

дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав усі 

завдання кожної теми та поточного модульного контролю в цілому.  Брав участь в 

олімпіадах,конкурсах, конференціях.  

 

B (82-89) 4 (дуже добре) 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання робочої програми. Вміє 

самостійно викласти зміст основних питань програми 

навчальної дисципліни, виконав завдання кожної теми та модульного поточного контролю 

в цілому.  

 

C (75-81) 4 (добре)  

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань.  

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми робочої 

програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких питань програми навчальної 

дисципліни. Окремі завдання кожної теми та модульного поточного контролю в цілому 

виконав не повністю. 

 

D (69-74) 3 (задовільно) 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість. 

Засвоїв лише окремі теми робочої програми. Не вміє вільно самостійно викласти 

зміст основних питань навчальної дисципліни, 

окремі завдання кожної теми модульного контролю не виконав.  



 

E (60-68) 3 (достатньо) 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.  

Засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно 

викласти зміст більшості питань програми 

навчальної дисципліни. Виконав лише окремі завдання кожної теми та модульного 

контролю в цілому.  

 

Fx (35-59) 2 (незадовільно) 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.  

Не засвоїв більшості тем навчальної програми не вміє викласти зміст більшості 

основних питань навчальної дисципліни. Не виконав 

більшості завдань кожної теми та модульного контролю в цілому.  

 

F (1-34) 2 (незадовільно) 

Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст кожної теми навчальної 

дисципліни, не виконав модульного контролю. 


