
Критерії оцінки практичних робіт із  

дисципліни «Комерційна діяльність» 

 
5-балів        Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, 
правильно й усвідомлено використані всі види довідкової 
документації, містить аргументовані висновки.  
При виконанні практичного завдання робота виконана охайно, 
без виправлень та граматичних і стилістичних помилок 
правильною економічною та українською мовою за вимогами 
діючого законодавства і правил складання та оформлення 
документів. Розрахунки і оформлення документів не мають 
зауважень.  

4-бали         Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, 
правильною економічною мовою, усвідомлене використання 
довідкової документації. Допущені несуттєві помилки та 
неточності у викладенні матеріалу.  
В практичній роботі допускаються виправлення, невелика 
кількість граматичних та стилістичних помилок. 

3-бали     Відповідь частково правильна, містить неточності, не достатньо 
обґрунтована, не достатньо усвідомлене використання окремих 
видів довідкової документації. Допущені помилки та неточності у 
викладенні матеріалу.  
В практичній роботі допущені виправлення, граматичні та 
стилістичні помилки.  

2-бали    Відповідь містить значну кількість помилок, необґрунтована. В 
практичній роботі допущені виправлення, граматичні та 
стилістичні помилки, або робота виконана невірно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінки самостійної роботи студента із  

дисципліни «Комерційна діяльність» 

 

      Оцінка «відмінно» (5 балів) .Завдання відзначається повнотою виконання 
без допомоги викладача. Визначає рівень поінформованості, потрібний для 
прийняття рішень. Вибрані інформаційні джерела, адекватні цілі проекту. 
Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує 
складні проблемні завдання методичного характеру;  уміє ставити та 
розв’язувати проблеми. Робить висновки і приймає рішення у ситуації 
невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. 
 

Оцінка «добре» ( 4 бали). Завдання відзначається неповнотою виконання 
без допомоги викладача. Інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї 
діяльності. Критично ставиться до отриманої інформації; наводить  
аргументи. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений 
матеріал. 

 
Оцінка «задовільно» ( 3 бали) виставляється за умови, що студент 

зрозумів запропонований для опрацювання матеріал, але в ході відповіді 
допускає грубі помилки та неточності. 
 
 
 
Оцінка «незадовільно» ( 2 бали). Необхідні практичні уміння роботи не 
сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних 
завдань не виконано.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань студентів із 

дисципліни «Комерційна діяльність» 

 

Оцінка 5 (відмінно) ставиться у випадках, коли студент має 

систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок 

виконувати практичні завдання, передбачені програмою курсу, засвоїв 

основну та ознайомився із додатковою літературою, викладає матеріал у 

логічній послідовності, робить узагальнення і висновки, наводить практичні 

приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу. Всі теми 

самостійної роботи опрацьовані. 

 

 Оцінка 4 (добре) ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, 

викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і 

висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у 

формулюванні термінів, категорій, невеликих арифметичних помилок у 

розрахунках при розв’язанні практичних завдань. 

 

Оцінка 3 (задовільно) ставиться у випадках, коли студент засвоїв 

матеріал не у повному обсязі, дає неповну відповідь на поставлене 

теоретичне запитання, допустився грубих помилок у розрахунках при 

розв’язанні практичного завдання. Несвоєчасне виконання самостійної 

роботи.  

 

Оцінка 2 (незадовільно) ставиться студентові, який не засвоїв 

навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні 

запитання, не вміє або неправильно виконує розрахунки при розв’язанні 

практичних завдань. Не виконує завдання самостійної роботи.  


