
Критерії  оцінювання знань 
з дисципліни «Підприємницька діяльність» 

 
Результати засвоєння знань при поточному контролі оцінюють за 4-

бальною шкалою.  
Загальна кількість балів при підсумковому контролі є 

середньоарифметичним значенням із суми балів, отриманих студентом 
протягом семестру. 

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

використані міжпредметні зв’язки, правильно і усвідомлено 
використані всі види довідкової документації. Висновки 
обґрунтовані і грамотні . Робота виконана в повному обсязі без 
змістовних помилок;  всі розрахунки вірні і мають обґрунтування і 
відповіді; охайна, без виправлень і граматичних помилок або з 
невеликою їх кількістю. 

 
4 бали       Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна, викладена 

правильною економічною мовою, усвідомлено використані 
довідкової матеріали. Допущені несуттєві помилки, неточності в 
викладені матеріалу. В  роботі допускаються виправлення, незначна 
кількість граматичних і помилок. Розрахунки виконані вірно за 
правильно обраними формулами, але не в повній мірі обґрунтовано. 

 
3 бали       Відповідь частково  правильна. Містить неточності, не достатньо 

обґрунтована, не достатньо усвідомлене використані довідкові 
матеріали. Допущені помилки та неточності у викладені матеріалу.  
В    роботі  виконані не всі завдання, допущені виправлення, 
граматичні, стилістичні та математичні  помилки. 
 

2 бали       Відповідь містить  значну кількість суттєвих помилок. Не 
обґрунтована. В  роботі допущені виправлення, велика кількість 
граматичних, стилістичних та математичних помилок. 



Критерії оцінки самостійної роботи 
з дисципліни «Підприємницька діяльність» 

 
 

 

Оцінювання результатів самостійної роботи проводиться на семінарських 

заняттях за наступними критеріями: 

Оцінка «незадовільно» (2 бали) виставляється у випадку відсутності у 

студента знань із наданого завдання.  

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

виконав частково і розуміє основні положення опрацьованого матеріалу. 

Оцінка «добре» (4 бали)  передбачає, що  завдання виконано повністю і 

вчасно, студент розуміє зміст опрацьованої інформації. 

Оцінка «відмінно» (5 балів)  виставляється за умови, коли завдання 

виконано правильно, вчасно і без зауважень, наявні вміння репродуктивного 

характеру.  



 

 

Критерії оцінки знань студентів  на семінарських заняттях 

з дисципліни «Підприємницька діяльність» 
 
 

Оцінювання результатів поточної роботи та завдань, що виконуються на  

семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи студентів, 

здійснюється за наступними критеріями: 

2 бала – завдання не виконано; 

3 бала – завдання виконано частково або містить суттєві помилки; 

доповідь  підготовлена неякісно, питання розкрите не повністю, студент не 

може розкрити питання не користуючись надрукованим текстом;  

4 бала – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (неточності, висновки, оформлення тощо); 

 5 балів – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень; студент 

вільно володіє темою, з легкістю і вірно відповідає на додаткові запитання по 

темі. 



 


