
Критерії оцінювання знань 
З предмету 

Результати засвоєння знань при поточному контролі оцінюють за 4-ти бальною 
шкалою. Загальна кількість балів при підсумковому контролі є середнім арифметичним 
значенням із суми балів, отриманих студентом протягом семестру. 

12-ть балів Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 
узагальнення, використані міжпредметні зв'язки, правильно й усвідомлено 
використані всі види довідкової документації, містить аргументовані 
висновки. Робота виконана охайно, без граматичних та стилістичних помилок, 
правильною технологічною мовою.  

11-тьбалів Відповідь правильна, повна, логічна,. правильною технологічною мовою, 
містить аналіз, систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 
зв'язки, правильно й усвідомлено використані всі види довідкової 
документації, не містить аргументовані висновки. Допущені незначні 
неточності у викладенні матеріалу. В роботі допускається невелика кількість 
граматичних та стилістичних помилок. 

10-ть балів   Відповідь правильна, повна, логічна, правильною технологічною 
(математичною, економічною, юридичною) мовою, містить аналіз 
систематизацію, правильно й усвідомлено використані всі види довідкової 
документації, не містить аргументовані висновки. Допущені незначні 
неточності у викладенні матеріалу. В роботі допускаються виправлення, 
невелика кількість граматичних та стилістичних помилок. 9-ть балів 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічн-, правильною 
технологічною (математичною, економічною, юридичною) мовою, 
усвідомлене використання довідкової документації. Допущені несуттєві 
помилки та неточності у викладенні матеріалу. В роботі допускаються 
виправлення, невелика кількість граматичних та стилістичних помилок. 

8-ть балів Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, правильною 
технологічною (математичною, економічною, юридичною) мовою, 
усвідомлене використання довідкової документації. Допущені    несуттєві    
помилки    та неточності у викладенні матеріалу. В роботі допускаються 
виправлення, граматичні та стилістичні помилки . 

7-м балів Відповідь в цілому правильна, але містить неточності,    не достатньо 
обгрунтована, правильною технологічною (математичною, економічною, 
юридичною) мовою з використанням довідкової документації. Допущені 
несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу. В роботі 
допускаються виправлення, граматичні та стилістичні помилки . 

6-ть балів Відповідь частково правильна, містить неточності, не достатньо обгрунтована, з 
використанням окремих видів документації. Допущені помилки та неточності 
у викладенні матеріалу. В роботі допущені виправлення, граматичні та 
стилістичні помилки . 



5-ть балів Відповідь частково правильна, містить неточності, не достатньо обгрунтована, 
не достатньо усвідомлене використання окремих видів документації. 
Допущені помилки та неточності у викладенні матеріалу. В роботі допущені 
виправлення, граматичні та стилістичні помилки . 

4 -и бали Відповідь містить значну кількість помилок, не обгрунтована, не достатньо 
усвідомлене використання окремих видів документації. В роботі допущені 
виправлення, граматичні та стилістичні помилки . 

3-й бали Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обгрунтована. В 
роботі допущені виправлення, граматичні та стилістичні помилки . 

2-а бали Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обгрунтована. В 
роботі допущені виправлення, граматичні та стилістичні помилки . 

1-н бал          Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не 
обгрунтована. В роботі допущені виправлення, граматичні та стилістичні 
помилки . 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 4 – БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

1. «5»,  

2. «4» 

3. «3»,  

4.  «2». 

Знання з іноземної мови в обсязі теми оцінюються під час перевірки умінь та 
навичок володіння відповідним мовним матеріалом при читанні текстів із фаху, 
виконанні лексико-граматичних завдань та діалогічному і монологічному 
мовленні та аудіюванні за програмною соціально-професійною   тематикою. 

"відмінно":  «5» 

 
 повне та правильне розуміння інформації, що містить прочитаний текст із 

фаху та правильні відповіді на поставлені. до тексту- запитанням. 
 
 

 при виконанні лексико-граматичних завдань допускається 1 помилка 
 

 уміння побудувати монологічне висловлювання по визначеній темі в обсязі 
не менше 15 речень, ефективно використовуючи вивчений лексичний 
матеріал по темі та основні граматичні структури. Вимова має бути чітка, з 
правильним наголосом та інтонацією. Допускаються незначні помилки, 
що не впливають на правильну передачу значення. 

 
 спроможність вести діалог із одногрупником (викладачем) не лише 

використовуючи, але й творчо доповнюючи та розвиваючи програмний 
лексичний мінімум по визначеній темі (не менше 8 реплік). 

"добре": «4» 

 
 Не зовсім повне розуміння інформації що містить прочитаний текст з фаху 

та правильні відповіді  на поставлені до тексту запитання. 
 Виконання-з деякими помилками лексико-граматичних завдань  
 Уміння побудувати монологічне висловлювання по визначеній теми в 

обсязі 15 речень, використовуючи базові граматичні структури. 
Допускаються помилки у граматиці та вимові, але вони не повинні 
заважати комунікативній функції. 

 Спроможність вести діалог із одногрупником викладачем), використовуючи в 



повному обсязі програмний лексичний мінімум по визначеній темі (не менше 7 
реплік). 

"задовільно": «3» 

 
 часткове розуміння  інформації, що містить прочитаний текст із фаху та 

правильні  відповіді на поставлені до тексту запитання. 
 виконання з помилками лексико-граматичних завдань (не менше 6 правильних 

відповідей із 10). 
 уміння побудувати монологічне висловлювання по визначеній темі в обсязі не 

менше 12 речень, використовуючи адекватний для цього словниковий запас у 
простих за структурою реченнях. Допускаються помилки у вимові та 
граматиці, що в незначній мірі перешкоджає розумінню. Темп мовлення 
повільний. 

 спроможність вести діалог із одногрупником (викладачем), використовуючи в 
неповному обсязі програмний лексичний мінімум по визначеній темі (не 
менше 6 реплік) 

«незадовільно»  

 Відповідь містить значну кількість помилок, необґрунтована, в роботі 
допущенні граматичні та стилістичні помилки, помилки у вимові і 
граматиці, нерозуміння інформації, що містить прочитаний текст. 

 


